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Didysis Amerikos lietuvių 
menininkų sąskridis įvyks1 
Chicagoje spalių mėnesį. Ge-1 
rai, kad čikagiečiai tuo reika- i 
lu rimtai susirūpinę. Jie tu
rės daug gražaus darbo me
no festivalą suruošti.

Iš jau matytų pranešimų 
galima spręsti, kad šis f esti va
las bus pirmas tos rūšies viso
je Amerikos lietuvių istorijo
je. Tęsis visą savaitę. Gir
dėjau, kad dainos, muzikos ir 
dramos programoje dalyvaus 
šauniausios spėkos.

Apart dainų, muzikos ir 
vaidinimo, lietuviai tapytojai 
turės savo kūrinių parodą. 
Taip pat mezgėjos ir kitos 
rankų darbo mėgėjos turės 
savo rankdarbių parodą.

Siame meno festivale pasi
rodys visa eilė chorų. Gaila, 
kad negalės suvažiuoti visi 
chorai. Iš tolimų vietų sun
ku Chicagą pasiekti. Viena, 
kaštai dideli, antra — sunku 
daugeliui choriečių išlikti iš 
kasdieninių darbų.

Bet tūlose kolonijose per 
daug mechaniškai šis reikalas 
sprendžiamas. Nu, sakysime, 
visas choras negali nuvažiuo
ti, bet ar galima visą rei.kalą 
padėt į šalį? Reikia ieškoti ki
tos išeities.

Paimkime Brooklyną. Aido 
Choras nepajėgsiąs nuvažiuo
ti. Bet argi Brooklyno apy
linkėje vieno kurio chorve
džio vadovybėje negalėtų su
sidaryti vyrų ir moterų grupė, 
kurie susimokytų dainuoti ir 
nuvažiuotų Chicagon ?

žinau, daugelis Aido, Pir
myn ir Sietyno choriečių no
rėtų dalyvauti festivale ir ap
lankyti Chicagą. Šiaip be rei
kalo važiuoti neparanku. Bet 
grupei važiuoti būtų naudin
ga ir malonu.

Panaši istorija su Massa
chusetts ir Connecticut cho
rais. Girdėjau, pav., kad 
Hartfordo choras nemato ga
limybių pasiekti Chicagą. Bet 
ten, tikiu, yra nemažai cho
riečių, kurie net savais kaš
tais norėtų dalyvauti festiva
le, jeigu tiktai būtų sudaryta 
proga.

šitaip reikia ši problema 
spręsti. Visiems reikia jausti 
atsakomybė už festivalo pasi
sekimą. Nereikia praleisti nei 
mažiausios progos. Tegul 
kiekviena didesnė kolonija,
kiekviena apylinkė turės savo 
gerą atstoybę.

Lietuvių Meno Sąjunga už
simojus gražiai ir plačiai. Jai 
reikia padėti. Jos ruošiamu 
menininkų sąskridžiu 
susirūpinti.

reikia

Veteranai Užėmė 
Miestą Kovofe 
Dėl Balsavimu

Laimėję Politinę ir Fizinę Kovą, Veteranai Patys Palaiko 
Tvarką Mieste, kur Reakcininkai Prakišo Nįomiuacijas
Athens, Tennessee. —Ka

ro veteranai laimėjo nomi
nacijų balsavimus ir kovą 
už teisingą balsų suskaity- 
mą šiame 7,000 gyventojų 
miestelyje. Kovoj prieš bal
sų sukčius, kukluksinius 
politikierius, veteranai pa
vartojo ir ginklus.

Kada šerifas Pat Mans
field su savo padėjėjais pa
grobė balsų dėžutes ir pa
bėgo su jomis į kalėjimą, 
veteranai apšaudė ir štur
mu užėmė kalėjimą. Apart 
balsų dėžutėse, jie rado ka
lėjime šimtus tuščių balsa
vimo kortelių. Šerifas su 
savo sėbrais būtų patys 
prirašę į tas korteles bal
su už kukluksu kandidatus.

Ginkluota kova šautu-

Kukluksai Terorizuoja 
CIO Organizatorius

Piet. Valstijose
Macon, Georgia. — Apsi- 

maskavę kukluksai įsiveržę 
į butą Mike Rosso, CIO 
baltojo organizatoriaus, ir 
g r u mojo jį nulinčiuoti. 
Ross atvyko vadovauti 
kampanijai, kad būtų nu
bausti du linčininkai, kurie 
nužudė dvi negrų pusinin- 
kėlių poras.

Ku Klux Klanas grūmoja 
apsidirbt ir su CIO unijų 
organizatoriais.

Sofija, Bulgarija. —Bul
garai džiaugiasi, kad So
vietų Sąjunga iki šiol ne
ėmė sutartų iš Bulgarijos 
karinių atlyginimų.

Kronberg, Vokietija. — 
Dar nesurasta pusantro 
miliono dolerių vertes Hes
ses kunigaikštės brangeny
bių, kurias išvogė keli 
amerikonai.

vais, kulkosvaidžiu ir spro
gimais tęsėsi 6 valandas, i- 
ki veteranai nugalėjo šim
tus policininkų ir specialių 
šerifų. Visus subėgusius į 
kalėjimą policininkus ir 
“spešialus” veteranai suė
mė, iškrėtė, nuginklavo ir 
pasiuntė namo. Jie užvaldė 
ir visą miestelį. Kovoje su
žeista pora desėtkų asme
nų, du pavojingai.
Senieji Politikieriai Pripa
žįsta, kad Veteranai Lai

mėjo Nominacijas
Į šerifus ir visus kitus 

vietinius valdininkus balsa
vimuose tapo nominuoti ve
teranai, bendri pažangesnių 
demokratų ir republikonų 
kandidatai. Jie kandidata
vo vardu reformų — val
džios taisymo — sąjungos. 
Vajui už šiuos kandidatus 
vadovavo CIO unijų Politi
nio Veikimo Komitetas (P- 
AC).

Kad dauguma Athens 
piliečių pasirinko tuos ve
teranus - kandidatus, tai 
pripažino ir senoji atžaga- 
reiviškų demokratų maši
na.

Laimėję politinę ir fizinę 
kovą, veteranai patys pa
laiko tvarką gatvėse ir 
mieste apskritai. Nusigan
dęs šerifas Pat Mansfield 
su savo padėjėjais ir poli- 
cininkias buvo pabėgę.

Kovoje už teisingus bal
savimus iš veteranų pusės 
pasižymėjo, kaipo vadai, 
buvęs laivyno leitenantas 
komandierius Ralph Dug
gan ir James Buttram, ka
ro veteranas, didžiulis vy
ras, buvęs futbolininkas.

Bet daugumoje kitų vie
tų Tennessee valstijoj, per 
kukluksinį smurtą, nomina
cijas laimėjo atžagareiviai 
politikieriai prieš CIO re
miamus kandidatus.

Lenkijos žydu susiedijos centrą Kelce mieste, Len
kijoje, saugoja kariuomenė vyriausybės pastangose ne
leisti gaujų atakų ant žydu. Devyni vadai to pogromo, 
kuriame nužudyta 41 žydas, už žmogžudystes pakibo ant 
kartuvių.

AMERIKONAI SOVIETUOSE 
MATĖ, KĄ TIK NORĖJO

Maskva. — Nauja ameri
konų grupė, atvykusi į So
vietus, visur keliavo ir vis
ką matė, ką tik norėjo, So
vietų Sąjungoj. Jie niekur 
nerado vadinamos “geleži
nės užlaidos” nuo žinių.

Peter Grimm, Ameriko
nų Draugijos Rusijai Pa
gelbėti iždininkas, pareiškė, 
jog amerikiniai svečiai vi
sur rado atviras sau duris 
ir laisvus kelius.

Dr. Edward Young, tarp 
kitko, lankė ligonines ir 
vaikų įstaigas. Jisai sako, 
“Sovietų Sąjunga yra vie
nintele pasaulyje šalis, ku
ri tikrai rūpinasi vaikų 
gerove.”

La Fell Dickinson’ienė, 
Generalės Amerikonių Mo
terų Sąjungos pirmininkė, 
pastebėjo, kad moterys So
vietuose “tikrai turi lygias 
teises su vyrais, ko dar nė
ra Amerikoje.”

Sovietinis laikraštininkas 
D. Zaslavskis priminė ame
rikiniams svečiams, kaip 
daug svetimšalių lankosi

visose Sovietų Respublikos 
dalyse.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ
Bayonne, N. J. — Susi

kūlus dviem traukiniam, 
vienas asmuo užmuštas ir 
bent 133 sužeisti.

Paryžius. — Rumunijos 
delegacija taikos konferen
cijoj patenkinta sutartim 
su Sovietais.

PRIVALOMAS DARBAS 
BULGARIJOJE

Sofija, Bulgarija. — Pra
nešama, jog Bulgarijos sei
mas užgirs sumanymą, ku
ris siūlo įvesti verstiną dar
bą vyrams ir moterims nuo 
16 iki 45 metų amžiaus. 
Kurie nedirbs privačioj 
pramonėje, tie 6 menesius 
per metus turės dirbti val
stybinių darbų projektuose. 
“Skandališkieji dykūnai - 
parazitai” būsią baudžia
mi.

Molotovas Smerkia
nglijąF kad Ji

Laužo Sutarti
Anglijos Delegatas Taikos Konferencijoj Siūlė Paneigt 

Keturių Didžiąją Tarimus dėl Konferencijos Vedimo
Paryžius. — Sovietų už

sienio reikalų ministras V. 
Molotovas taikos konferen
cijoj smerkė Angliją už su
tarčių laužymą. Taip antai, 
Keturių Didžiųjų užsieni
niai ministerial buvo vien
balsiai nutarę, kad taikos 
konferencijai pirmininkau
tų Amerikos, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir* Franci- 
jos delegatai vienas po ki
to. Dabar Anglijos atsto
vas Hector McNeill, kalbė
damas neva mažųjų tautų 
vardu, piršo paskirti vie
ninteliu ir nuolatiniu kon- 
ferenc. pirmininku Fran- 
cijos delegatą G. Bidaultą, 
francūzų premjerą ir laiki
nąjį prezidentą, klerikalų 
partijos vadą.

Anglų delegatas faktinai 
siūlė, kad vadinamos “ma
žosios tautos” pakeistų vi
sus Keturių Didžiųjų nuta
rimus dėlei taisyklių šiai 
konferencijai vesti.

Molotovo pastaba buvo 
taikoma ir Amerikos dele
gatui, valstybės sekreto
riui J. Byrnesui. Nes Byr
nes taipgi kalbėjo, kad kon
ferencija gali nesiskaityti 
su keturių didžiųjų talki
ninkų pasiūlymais dėlei die
notvarkės; esą, tegu pati 
konferencija pasigamina 
sau visas taisykles.

Byrnes, be kitko, prieši
nosi Lenkijos delegato rei
kalavimui priimti lenkų at
stovą į konferencijos tai
syklių komisiją.

davė 
laišką,

Tasai fašistėlis tiesiog grū
mojančiai šaukia, kad nei jis, 
nei jo kolegos Tarybų Lietu
von negrįšią ir niekas jų 
“neįviliosiąs.”

Baisus čia daiktas. Bet 
sisukęs tas begėdis prašo
ramos. Džiaugiasi, kad ame
rikiečiai juos šeria, užlaiko.

Vienas brooklynietis 
man pasiskaityti ilgą 
gautą iš Vokietijos nuo vieno 
pabėgėlio. Pabėgėlis yra jo
giminaitis. Iš laiško supra
tau, kad tarpe jų susirašinė
jimas jau iš anksčiau eina.

j on

ap-
pa-

Kas nors, matyt, fašistus 
pamokino, kad jų bėgimas su 
hitlerininkais pas Hitlerį ne
pakelia jų garbės amerikiečių 
akyse. Tai minėtasis pabėgė
lis jau rašo bei teisinasi:

Mes bėgome ne Vokieti-

(Tąsa 5-me pusi.)

UŽSIDARĖ KONGRESO 
SESIJA

Washington. — Penkta
dienio vakare užsidarė 79- 
ji Jungt. Valstijų kongreso 
sesija. Senatoriai ir kong- 
resmanai nutarė pakelti 
sau algas apie 50 nuošim
čių. Dabar jie išsiskirstė 
neribotam laikui, pakišda
mi po stalu tokius sumany
mus, kaip taksų panaikini
mas už teisę balsuoti fede- 
raliuose rinkimuose, būti
nai mokėtinos algos pakėli
mas darbininkams, teisin
gos samdos bilius ir kt.

Ta kongreso sesija rim
tai apšlubino kainų kontro
lę ir išleido prieš-darbinin- 
kišką įstatymą pagal Hobb- 
so sumanymą.

Oak Ridge, Tenn. — Dar
bininkai čionaitiniame ato
miniame projekte balsuos, 
kokią uniją jie nori pasi
rinkti.

Teheran. Į perorganizuo
tą Irano valdžią įėjo ir trys 
Tudeh-demokratų partijos 
žmonės.

Anglija Sumokės Veik 
Bilioną Dolerių Ka
syklų Savininkams
London. — Anglijos “so

cialistų” valdžia nutarė su
mokėti 9 bilionus dolerių 
savininkams už angliaka- 
syklas, kurios bus perimtos 
į valstybės nuosavybę. Tai 
jau labai išnaudotos, nu
gyventos kasyklos. Gauda
mi milžiniškas sumas pini
gų, kasyklų savininkai 
jieškos pelningesnių pra
monių savo kapitalui įdėti.

KAINŲ KĖLIMAS

Washington. — Kainų 
Administracija nutarė pa
branginti duoną 1 centu 
kepaliukui, tiek pat pakelti 
kainą miltų svarui, padi
dinti grūdinių valgių kainą 
15 nuošimčiu ir keliais cen
tais pabranginti įvairius 
“kenuotus” vaisius bei dar
žoves.

JUNGTINES VALSTIJOS TURES PRIPAŽINTI LIETUVOS TARYBŲ VALDŽIĄ
---------------- <3 __ _ _ _ , __ _ _ _ __ T*- ________ Gi-----------------------------------------

Washington. — Yra žen
klų, kad Jungtinės Valsti
jos neužilgo oficialiai pri
pažins Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip Tarybų Sąjun
gos respublikas, — rašo 
Malcolm Hobbs, korespon
dentas amerikinės žinių į- 
staigos Overseas News 
Agency.

Jisai primena, kad buvu
siųjų fašistinių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valdžių 
atstovai Washingtone nieko 
neatstovauja, bet per ket
verius metus jie viso išeik
vojo daugiau, kaip pušešto 
miliono dolerių tų kraštų 
pinigų. Tuos milionus Ame
rikos valdžia jiems išmokė
jo iš šioje šalyje “užšaldy
tų” Lietuvos, Elstijos ir 
Latvijos pinigų.

Bet ir Washingtono val
dininkai jaučia, kad reikės 
baigti tą faistinių peniuk
šlių komediją.

“Vienas valstybės depart-

Tarybų Lietuvos Pripažinimas Neišvengiamas, Kaip Pareiškė Washingtono Valdininkas
R

Lietuvos, Latvijos ir Estijos Fašistu Diplomatai Jungt. 
Valstjose per 4 Metus Išeikvojo $5,500,000

Tas

mento narys, visa širdžia 
pritariąs priešsovietiniams 
lietuviams, latviams ir es
tams”, tačiau, pareiškė, jog 
Amerika turės pripažinti 
Tarybų valdžią tose Balti
jos respublikose, kaip pra
neša Overseas News Agen
cy korespondentas, 
valdininkas sakė:

— Kuomet idealizmas su
siduria su žiauriais tikro
vės faktais, tai žiaurioji ti
krovė turi laimėti.

(Matote, fašistinių pas
turlakų globojimas tai jam 
idealizmas, o Tarybinės 
žmonių valdžios Lietuvoje, 
Latvijoj ir Estijoj — tik 
“žiauri tikrovė.”)
Pabėgėliai — Nacių Sėbrai

Nesmagumą daro H Wash
ingtono politikams jau ne
ginčijamas faktas, kad “di
delis skaičius Baltijos pa

bėgėlių (lietuvių, latvių, 
estų) atvirai bendradarbia
vo su naciais, kuomet vo
kiečiai užėmė tuos kraš
tus”, sako Overseas News 
Agency korespondentas: 
“Daugelis jų pabėgo į Vo
kietiją, kuomet artėjo Rau
donoji “Armija. Dabar jie 
sudaro didelį keblumą ame
rikiniuose ir angliškuose 
Vokietijos ruožtuose.”
Manevruoja, kaip Sklan

džiau Išeit iš Keblios 
Padėties

Kad dabartinė taikos 
konferencija Paryžiuje pri
ėmė Tarybinių Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos Respub
likų užsieninius ministe- 
rius, kaip Sovietų delegaci
jos narius, tai ženklas, jog

einama link tų šalių Tary
bų valdžių pripažinimo; ir 
Amerika, dar kiek padel- 
sus turės jas pripažinti, sa
kė Washingtono valstybės 
departmento valdininkai. 
Jie dabar tik manevruoja, 
kaip “su garbe” ir sklan
džiau išeiti iš nesmagios 
padėties, kurion jie atsidū
rė, dėdami savo kozyrę už 
lietuviškus, latviškus ir es
tiškus fašistus.
Milionų Dolerių Eikvotojai

Latvijos ir Lietuvos fa
šistų atstovybės pradeda 
Washirigtonui jaustis, kaip 
kaulas gerklėje. Smetonų 
atstovas Povilas Žadeikis 
ir Latvijos fašistų atstovas 
Alfredas Bilmanis nuolat 
lanko valstybės departmen

tą Washingtone, maldauda
mi sugrąžint jų valdžias. 
Estijos fašistams darbuo
jasi neva jos generalis kon
sulas iš New Yorko. O jų 
veiklai nestokuoja pinigų. 
Amerikos valdžia šinkuoja 
jiems pinigus iš užšaldyto 
Baltijos šalių turto.

“Prezidentas Rooseveltas 
užšaldė Baltijos valstybių 
pinigus (Amerikoj), kuo
met naciai 1941 metais už
plūdo tuos kraštus, —pri
mena Overseas News A- 
gency korespond. Hobbs.— 
Ir 1941 m. birželyje Estija 
turėjo $4,300,000 užšaldytų 
pinigų Jungt. Valstijose, 
Latvija turėjo 7 milionus 
dolerių tokių pinigų šioje 
šalyje, o Lietuva — pus
antro miliono. Bet 1945 m. 
gruodžio 31 d. buvo telikę 
tik štai kiek iš tų pinigų 
$4,900,000 ir Lietuvos $400,

000 (tik keturi šimtai tūk
stančių).”

“Washingtono valdinin
kai neparodo, kokiems tik
slams išleista šios stambios 
pinigų sumos. Tų trijų kra
štų pabėgėlių valdžių diplo
matiniai štabai visai maži, 
— sako minimas korespon
dentas. — Be to, svarbiau
si dviejų atstovų (Lietuvos 
ir Latvijos) darbai, matyt, 
yra tik laiškų rašinėjimas 
amerikiniams laikraščiams 
ir tam tikrų knygelių leidi
mas.

“Beje, Washingtone yra 
įsigyvenęs juokelis, kad 
‘Latvijos atstovas’ Bilma- 
nis, turbūt, be stenografės 
pats mašinėle rašinėja sa 
vo notas valstybės depart- 
mentui, nes tos notos labai 
keistai skamba.”

Maskva. — 7 vyrai ir 2 
moterys tapo nuteisti ka
lėj iman už kyšių ėmimą.
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Galas Išdaviko Gen. Vlasovo
Kiekvienas karas parodo didvyrius ir šalies išdavi

kus. Amerikos Revoliucijoj greta Washingtono buvo 
didvyriai Kosčiuško, Pulaskis ir kiti. Bet Amerikos Re
voliucija žinojo ir šalies išdaviką gener. Arnoldą, kuris 
sunkiose valandose pabėgo pas britus.

Antrajame pasauliniame kare sunkiausią naštą ne
šė Sovietų Sąjunga. Raudonoji Armija didvyriškose ko
vose iškėlė į maršalus dešimtis sugabių savo vadų, tūks
tančiai generolų ir pulikninkų parodė savo sugabumą. Ir 
tai uždavė smūgį tiems, kurie karo išvakarėse, kada So
vietų vyriausybė sušaudė kelis japonų ir vokiečių šni
pus, jų tarpe Tuchačevskį, šaukė, kad būk “Raudonoji 
Armija liko be vadų.”

Tarybų Sąjungos ir viso demokratinio pasaulio lai
mė tame, kad dar pirm karo apsivalyta nuo Hitlerio ir 
Japonijos penktosios kolonos. Tai suteikė Raudonąja! 
Armijai daug pergalių, tai išgelbėjo tūkstančius kovūnų 
gyvasčių.

Bet ir Sovietams nepavyko iki paskutiniojo surink
ti karo išvakarėse išdavikus. Vienas, kitas jų pasiliko 
ir padarė žalos. Tokių buvo gen. Andrius A. Vlasov’as, 
kurį ir jo devynis pagelbininkus šiomis dienomis Sovietų 
Sąjungoj pakorė.

Gen. Vlasovas pradžioj karo komandavo tūlas Rau
donosios Armijos dalis ir ar jis patsai, ar kitų verčiamas 
atliko darbą gerai. Jis dalyvavo ir mūšyj prie Maskvos. 
Bet vėliau Volchovo fronte buvo paimtas į vokiečių ne
laisvę. Netrukus jis pasiskelbė Tarybų Sąjungos priešu 
ir pradėjo organizuoti Hitleriui pagelbos armiją iš buvu
sių rusų baltagvardiečių ir belaisvių. Jis tą armiją va
dino “Rusų Paliuosavimo Armija”. Jis, kaip ir visi išda
vikai, prisidengęs gražiai skambančiu vardu — nešė rusų 
ir kitoms Sovietų tautoms nacių vergiją, bet sakė, kad 
“eina išlaisvinti.”

•Sakoma, kad ta generolo Vlasovo armija pasiekė 
300,000. Bet jai rusus “laisvinti” nesisekė, nes į jo ar
mijos eiles, matyti, tiksliai buvo įstoję nemažai sąžiniškų 
raudonarmiečių, esamų nacių nelaisvėje. Kai tik buvo 
pastatyta gen. Vlasovo armija karui prieš Raudonąją 
Armiją, tai visa eilė jos dalinių ne tik perėjo į Raudo
nosios Armijos pusę, bet ir vokiečius oficierius atsiva
rė ir ginklus atsinešė. Tas taip dažnai pradėjo kartotis, 
kad Hitleris ir gen. Vlasovas priėjo išvados, kad jo ar
mija negali “liuosuoti rusų” ir ją permetė į Franciją ko
vai prieš francūzus partizanus makistus.

Bet ir Francijoj negelbėjo nei Goebbelso propagan
da, nei gen. Vlasovo žiaurios priemonės, nei išdaviko 
prof. Grotovo šauksmai, nei trockistų iš Dorio logerio 
šauksmai, ir ten dalys jo armijos kareivių jungėsi su 
farncūzais kovai prieš nacius. Gen. Vlasovo kareiviai 
peredavė daug ginklų ir amunicijos francūzams kovoto- 
jms — makistams.

Kada Hitleris pamatė, kad Amerikos ir Anglijos ar
mijos išlips Francijoj, tai generolo Vlasovo armiją metė 
į pamarį — karui prieš jankius. Nemažai Amerikos 
sūnų žuvo nuo išdavikų vlasoviečių-kulkų. Bet Amerikos 
armija ištaškė Hitlerio ir gen. Vlasovo armiją pamaryj.

Po to dalis gen. Vlasovo armijos persimetė į pagalbą 
francūzams, o dalis su gen. Vlasovu buvo pasiųsti į Če- 
choslovakiją. Ten jie atliko dar vieną iš bjaurių judo- 
šysčių. Kada naciai pajuto, kad čechoslovakai ruošiasi 
sukilti, tai į Pragą pasiuntė gen. Vlasovo gaujas. Šie 
niekšai apsirengę raudonarmiečių drabužiais ir išklėę 
raudonas vėliavas pribuvo į Pragą. Pragos gyventojai 
manė, kad tai dalis Raudonosios Armijos ir puolė juos 
sveikinti. Gen. Vlasovo gaujos ir naciai šimtus čechoslo- 
vakų paskerdė! Jie būtų išžudę tūkstančius, jeigu Rau
donosios Armijos tankų dalinys nebūtų pribuvęs į miestą 
ir ištaškęs tas išdavikų govėdas.

Čechoslovakijoj buvo suimtas gen. A. Vlasovaš ir jo 
armijos dalis. Likučiai pabėgo į Šveicariją, o dalis į 
Amerik. armijos okupuotą Austriją, kur jie, kaip lapk. 22 
d., 1945 m., pranešė J. MacCormac, užsiėmė civilių žmo
nių apiplėšimais.

Patsai gi gen. Vlasovas ir jo artimi gavo teisingą 
liaudies teismą. .

NORI, KAD A. BIMBA 
NUVAŽIUOTŲ PIETŲ 
AMERIKON

Argentinos lietuvių “Vie
nybėje skaitome:

Draugas Antanas Bimba, 
grįžęs į Jungtines -Valstijas 

, jau važinėja po visą šalį su 
savo prakalbomis, kurios tei
kia labai daug ir svarbių 
naujienų apie Lietuvą. Jis 
savo akimis matė karo pa
sekmes, kalbėjosi su visuo
menininkais ir paprastais pi
liečiais. Draugo Bimbos pra
kalbos tai didelis smūgis šių 
dienų melagiams, kurie kepa 
visokius melus namuose ir 
ir rankioja juos iš pabėgėlių 
hitlerininkų.

Būtų pageidautina, kad d. 
Bimba dalyvautų Pietų Am
erikos lietuvių ruošiamame 
Kongrese.
Būtų, žinoma, gerai, de

ja, šiuo sykiu Argetinos 
lietuvių pageidavimas ne
bus galimas patenkinti.

“LITHUANIAN JEW.”
Šiomis dienomis gavome 

“Lithuanian Jew”, organą 
Lietuvos žydų išeivių orga
nizacijos, vadinamos Ame
rican Federation for Lith
uanian Jews, Inc. Žurnalas 
turi virš 100 puslapių, lei
džiamas žydų kalboje, — 
tik du puslapiai anglų kal
boj. Negalėdami skaityti 
žydiškai, negalime pasakyti 
viso turinio. Įvedamajame, 
kuris yra anglų kalboje, 
kreipiamasi į visus iš Lie
tuvos atvykusius žydus 
New Yorke, raginant juos 
sukrusti, energingiau dar
buotis teikime pagalbos 
Lietuvoje gyvenantiems sa
vo tautiečiams.

Beje, šis “Lithuanian 
Jew” numeris išleistas už 
balandžio ir gegužės mėne
sius, bet jis pasiekė mus tik 
šiomis dienomis.

Žurnalo adresas: 
Broadway, New York

1133
10,

PRAGYVENIMO 
BRANGIMAS 
KANADOJE

Liaudies Balsas rašo:
Pragyvenimas Kanadoje 

nuo 1938 metų žymiai pa
brango. Kaip statistiniai 
daviniai rodo, tai jei vidu
tinė šeimynai maistui 1938 
metais išleido $8.52 į savai
tę, tai šiandien turi išleisti 
$12.52. Reiškia, maistas pa
brango beveik visu trečda
liu.

Rendos taipgi pakilo. Kas 
1938 m. mokėjo $5.00 į sa
vaitę, tai dabar turi mokė
ti $6.50.

Skaitant rendą, maistą, 
kurą, drabužius, baldus ir 
kitas pragyvenimo išlai
das, tai šeimynai, kuri 1938 
metais į savaitę išleisdavo 
$27.00, šiandien reikia išlei
sti $36.00 arba $9.00 dau
giau.

Štai kaip maistas pakilo. 
1938 m. sirloin šteiko sva
ras kainavo 30'centų, o da
bar jau 44. Reiškia, pakilo 
46 nuošimčiais. Kiaušinių 
tuzinas kainavo 24 cent., o

Puerto Rico
Vilnis rašo:

Jau suėjo 48 metai, kaip ši šalis valdo Puerto Rico. 
Kai Puerto Rico buvo nusavinta Ispanijai pabaigoje pe
reito šimtmečio, tos salos gyventojams žadėta laisvė ir 
nepriklausomybė. Bet ir po šiai dienai Puerto Rico yra 
Amerikos kolonija ir ją traktuoja kaipo tokią.

Didžiuma Puerto Rico gyventojų nori nepriklauso
mybės. Nepriklausomybės nenori tik cukraus magna
tai, prisišlieję prie jankių milionierių ir dolerio diploma-

dabar kainuoja 44 centus ir 
daugiau arba 83 nuošim
čiais brangiau. Kava kaina
vo 30 centų, o dabar kai
nuoja 46 centai.

Tiesa, algos irgi pakilo, 
bet ir taksai pakilo. Apla
mai imant, pragyvenimas 
pakilo daug daugiau, negu 
darbininkų įeigos. Kom
pensacija yra tiktai ta
me, kad karo metu nebuvo 
nedarbo ir žmonės šiek tiek 
susitaupė.

Kadangi kainų kylimas 
eina beveik nuolatos, tai 
padėtis eis ne geryn, o blo
gyn. Taipgi jaučiama, kad 
nedarbas apima gana didelį 
skaičių darbininkų. O da
bar nedarbui neturėtų būti 
vietos, nes pareikalavimas 
didesnis, negu pristatymas. 
Kas bus, kada pristatymas 
bus didesnis, negu pareika
lavimas?”

Jungtinėse Valstijose pa
dėtis nei kiek negeresnė, 
kaip Kanadoje. Čia gyveni
mo produktų kainų kili
mas, žinoma, pašoko aukš
čiau, negu ten.

Planai Rudenio 
Darbams

Apie planus rudenio dar
bams reikia jau dabar pra
dėti kalbėti. Ką atskirų ko
lonijų pažangios organiza
cijos veiks rudenį ir žiemą 
—laikas pagalvoti.

Pažangiųjų lietuvių vei
kimas daugelyje kolonijų 
buvo perdaug apleistas. Vie
ni buvę veikimo dalyviai 
pradėjo skųstis senatve, ki
ti kreditų trūkumu, treti, 
nebematydami vertės dirbti 
lietuviškoj dirvoj, įsimylėjo 
kino (judžių) teatrus ir a- 
laus darželius, ketvirti pa
sijuto nebeturį su buvusiais 
veikėjais tokio draugišku
mo, kokis žydėjo seniau, 
penkti vėl turi kitokius pa
siteisinimus. Ir kolonijose 
veikimas sušlubavo.

Karo metu nemaža nusi
skųsta tuo, jog jaunimas 
buvo atitrauktas nuo orga
nizacijų veiklos. Vieni ka
riavo, kiti gamino karo 
reikmenis, o organizacijų 
veikla buvo palikta nuoša
liai, atidėta pokariniam lai
kui.

Dabar jau gyvename po
karinį laiką. Tiesa, gyve
nimas dar ne visai įėjęs į 
normales vėžes, tačiau pa
žangiųjų lietuvių organiza
cinė veikla gali jau daug 
žymiau pasireikšti, negu ji 
galėjo, daleiskim, metai ar 
du atgal.

Pati gyvenimo eiga šau
kia mus labiau budėti. Mes 
turime rūpintis kasdieniu 
savo gyvenimu ir žiūrėti, 
kad nepabėgtų šalin mūsų 
duona kasdieninė. Sviestas

I

ir mėsa buvo jau pabėgę. 
Dabar sugrįžo, bet stovi 
įkopę taip aukštai, kad ne 
visi begalime pasiekti. Tai
gi pažangiųjų organizacijų 
rūpestis turi būti duonos, 
sviesto, mėsos, ir kitų gyve
nimo reikmenų klausime į- 
jungta nuolatos. Šiuo klau
simu reikia tartis su viso
mis organizacijomis, su vi
sais gyventojais, nežiūrint 
politinių pažvalgų, nelie
čiant tikybos. Kasdienio 
gyvenimo reikalais reikia 
tartis visiems iš vieno ir sa
vo reikalus sakyti viešai, 
sakyti šalies įstatymų leidė
jams, kad jie nekastų mums 
duobės, o mažai valdovų 
grupei — kad nepiltų aukš
tųjų aukso kalnų.

Taip, mes turime budėti 
kasdienio gyvenimo reikalų 
klausimais. Tačiau šiuo vie-

tijos. Amerikos Kongresas nenori duoti tos salos žmo
nėms net tiek, kiek gavo filipiniečiai.

Kodėl neleist patiems Puerto Rico žmonėms išspręst 
savo likimą? Referendumas būtų visai vietoje — logiška 
ir teisingą išvada.

Mes neabejojame, kad Puerta Rico gyventojai nori 
nepriklausomybės. Jie būtų ją senai gavę, jeigu ne cuk
raus trustas, jeigu ne Puerto Rico aristokratai ir feoda
lai, kurie turi tas pačias privilegijas, kaip ir ispanų val
dymo laikais.

Karo metu ir po karo šios šalies imperialistai pra
dėjo žiūrėti į Puerto Rico, kaip į pirmalaipsnę jūrinę 
bazę. Jų egoistiniai argumentai sudaro didžiausią pa
vojų Puerto Rico laisvei.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

I ITHUANICETTES:
I4 A contribution of $400 
from the Chicago Aido and 
LKM choruses was added re
cently to the swelling Lithu
anian Cancer Fund, which by 
the third week in July was 
reported well over the $70,- 
000. The four-month old 
campaign which wound up 
at the end of July was ex
pected to pass the $75,000 
goal. During previous camp
aigns The Committee to 
Lithuania, sponsor of 
cencer fund drive, had 
aid to Lithuania valued
ward to $300,000. . . The so- 
called “conversion plan” in 
the Lithuanian National Al
liance (SLA) is costing the or
ganization a pretty penny. 
Total cost for putting the 
plan into operation is ex
pected to reach $50,000. Al
ready the “conversion plan”, 
which means greatly in
creased dues for the members, 
has cost $30,000. Over $10,- 
000 has been paid out for 
actuaries fees
certain Chicago Lithuanian 
daily, notorious 
izing nazi stories in its 
urns, last 
newsprint 
down its 
the usual 
paper to 
paper may have 
shortages, but it never seems 
to suffer any shortage of 
nazi propaganda... Darling 
of post-war pro-nazi Lithu- 
a n i a n c i r c les, Rep. Alvin

Aid 
the 

sent 
up-

O’Konski once told Congress: 
“As long as I am a member 
of Congress there is going to 
be no blood on my hands be
cause 1 followed the treach
erous path of international 
do-gooders.” He made this re
mark on the Congress floor 
on May , 1945 (before Ger
many had surrendered), when 
he also said: “Hitler and 
Tojo are not the only ones 
with blood on 
Right here 
ternational 
be classed 
gressional
page A3981, August 1, 1945. 
In the House of Representa
tives on November 12, 1945, 
the Wisconsin Congressman, 
who was once highly re
garded by the nazi propa
ganda bureau, in his remarks 
cited the nazi published book 
“Lithuania Under the Sickle 
and Hammber.” No one 
therefor should ever accuse 
Mr. O’Konski of being a “do- 
gooder” . . .

their hands, 
in America the in
do-gooders must 

with them.”—Con- 
Record Appendix,

nu dalyku juk nepasiganė- 
dinsime. Mūsų organizaci
jos daug darbų dirbo praei
ty, jos gali dirbti ir šian
dien. Besiskundimą senat
ve mes lengvai galime iš
mesti iš savo kalbos ir jo
kių nuostolių dėl to nebus. 
Senatvė tebūna rekorduo- 
jama tik tada, kai būsime 
ligos prispausti ir kai grabo 
lenta pakvies mumis išsitie
sti ant jos... O kitaip, mes 
galime krutėti, mes galime 
ir veikti organizacinius 
darbus, kaip veikėme eilė 
metų atgal!

Kokie darbai mus lau
kia, kokis ’ veikimo progra
mas gali būti išvystytas? 
O, jis gali ,būti labai platus. 
Pažangieji Amerikos lietu
viai yra tikri draugai ir 
rėmėjai Tarybų Lietuvos. 
Mums beveik kasdieną pri
sieina tai su vienu, tai su 
kitu lietuviu ar kitataučiu 
pasiginčyti apie tą santvar- nė j a po Amerikos lietuvių 
ką, kurią turi tarybinė Lie
tuva ir visa Tarybų Sąjun
ga. Gal dažnai mums pasi
taiko, jog tokiuose ginčuo
se pasijuntame štoku o ją
reikiamų žinių, tvirtų įro
dymų? Ot, pagilinimui sa
vo žinojimo, mums reika
linga turėti politinio lavi
nimosi sueigas, diskusijas. 
Tokiose sueigose galime pa
siimti skaityti kokį tinka
mą veikalą, knygą, kuri aiš
kina tuos klausimus, ku
riais mes besidomime ir ku
riems ieškome atsakymų. 
Anuomet Literatūr. Drau
gijos išleista A. Bimbos 
knyga “Kelias į Naują Gy
venimą” atsako daugelį 
klausimų. Šiandieną gal su
sirasime papildančius atsa
kymus į kitus klausimus 
kitoj knygoj. Reikia paieš
koti, reikia pažiūrėti.

Viešų prakalbų rengimas 
yra kitas mūsų programo 
numeris. Visuomet prisi
minkime, kad demokratijos 
priešai nesnaudžia, kad fa
šizmo likučiai kelia galvas 
iš naujo, — jie stengiasi 
juo daugiau žmonių suklai
dinti, įkvėpti jiems klaidin-

alone... A

for serial- 
col- 

week was nit by a 
shortage. It cut 

daily edition from 
six and eight page 
four pages. The 

its paper

gą gyvenimo supratimą.; 
Tie gaivalai, kaip čiabuviai 
amerikiečiai, taip visokie' 
atbėgėliai iš Europos, važi-1

kolonijas ir skleidžia savo 
misiją — žmonių klaidini
mą.

Antanas Bimba, aplankęs 
Lietuvą, turėjo labai pa
sekmingą prakalbų marš
rutą. Panašų maršrutą bū
tinai reikėtų suruošti ir ru
denį. Juk reikia bent dali
nai atmušti tuos skleidžia
mus melus iš profašistinio 
lagerio.

O mūsų veikla meno dir
voje, scenos vaidinimais ii 
koncertais, ar negalėtų 
bent 50 nuošimčių pagyve 
ti? Daugelyje kolonijų šis 
mūsų vestas darbas šian
dieną yra taip apleistas, 
kad jo nei pėdsakų nebesu- 
rasti. O verta iš naujo su- 
sispietus atgaivinti jį. Mū
sų bendri troškimai, mūsų 
bendri siekiai, mūsų demo
kratiška pažanga šaukte 
šaukia mus budėti ir veik
ti. Tegul tik įvyksta bend
ros sueigos nutiesti darbo 
planams, o matysime, kad 
iš naujo atgys draugišku
mas ir išsilygins tie kredi
tai, kurie kam yra priklau
sę, o nebuvę įteikti!

z Josephus.

In the Lithuanian “Noose”:—
Self-admitted exhibitor of 

Nazi propaganda photos, Vie- 
nybe’s “calumnist” Buksnaitis 
blossoms forth as a curbstone 
Colonel. In his most recent 
“calumn” he wishes that Ei
senhower and Nimitz would 
have taken orders from him 
and his Three 
Hitler palsey 
Posh k a. They 
shown Ike and 
end the war.

If only Nimitz and Ike 
“had taken orders from us, 
the war would not have 
ended with the dropping of 
Atomic bombs in Japanese 
cities, but a few more would 
have been dropped some
where in the vicinity of Mos
cow.” Incidentally, this is 
the same Buksnaitis who 
once called this columnist 
“bloodthirsty.”

Cheers
- walsey 

would
Nimitz how to

for
Joe 

have

But there is. a “soft” spot 
in Vitalis heart, besides. He 
insists, “I just want to see 
Lithuania governed by Lithu
anians no matter what their 
political beliefs might be. My 
idea is to let those people live 
as they’d like to live, with
out outside political influ
ence.” What he really means 
to say is that he- would like 
to see Lithuania governed by 
Lithuanians no matter what 
their political beliefs might 
be — provided these political 
beliefs correspond to his.

Incidentally, Vitalis, your 
description of yourself as a 
“reactionary Republican” is 
too modest a characterization 
for one who describes him
self as a one-time “Lithuanian 
Tibbett.”

So it goes, or as my va
gabonding friend would sum 
it up:— “This is the time of 
the year when the national 
pestime is fly swatting.”

Apie 10,000 unijistų pikietuoja R. H. Macy's, didžiausiu departmentinę krautu
vę New Yorke ir pasaulyje. Streikas buvo iškilęs firmai pardavus apie 900 
prekių išvežiotoji! darbą kitai firmai be užtikrinimo buvusiems išvežiotojams 
darbo nei turėtame kontrakte algų. Visiems 16,000 krautuvės darbininkų, taip
gi kitų įstaigų darbininkams unijistams juos parėmus, atsisakius eiti dirbti ir 
pirkti per pikietus, streikas buvo greitai laimėtas ir darbininkam apmokėjo už 
streike sugaišuotą laiką.



Pirmadienis, Rugpj. 5, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

VAIVORYKŠTE ~=E
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTe

Iš Keliones į Maskvą
Rašo Karolis Vairas

(Tąsa)
0 kaimas atrodė lyg miegotų po pū

gos stūgavimu, į viršų ir žemyn blaš
komo sniego kamuoliuose. Trobos pri
gludo, tarytum pritūpė prie žemės. Su 
pūgos stūgavimu maišėsi daržinėje gim
dančios Olgos riksmas, — matyti gim
dė be pabaigos, jokiu būdu negalėjo pa
gimdyti. Bet išskyrus tuos garsus, ne
buvo girdėti nieko. Tarytum visi giliu 
miegu miegojo.

Bet trobose žmonės nemiegojo. Visi 
girdėjo tai, apie ką Jevdokimas kalbėjo, 
—po kiemą vaikščiojo mirtis. Ritosi 
baltais sniego kamuoliais keliu, audro
mis skraidė virš trobų stogų, baltu 
šerkšnu skverbėsi pro plyšius sienose, 
plėšė stogų šiaudus, negailestingai dras
kė paskutines prie kelio liepas, išliku
sias nuo vokiečių kirvių. Priglusdavo 
prie žemės lediniu kvapu alsuojančia 
krūtine ir kildavo į viršų galingais spar
nais apglėbdama horizontą.

Ten, žemai dauboje, gulėjo užmušti 
žmonės. Pustė sniegą, dengė dar mato
mus kūnų ir drabužių likučius. Mirtis 
stūgaudama užberdavo juodą Vasios 
Kriaučiuko veidą, kurį kas dieną rūpes
tingai apvalydavo nuo sniego motina. 
Baltomis pusnimis užberdavo raudonar
miečius, kurie prieš mėnesį krito prie 
kaimo. Čia dauboje buvo jos viešpatys
tė, čia dauboje gulėjo po sniegu žuvu
sieji, šalčio paversti į akmenį ir medį.

Prie įėjimo į aikštę siūbavo ji, lin
gavo Levoniuko kūną, kuris bandė nu
eiti pas partizanus. Ir tas kūnas buvo 
juodas ir suakmenėjęs. Girgždėjo vir
vė, o kai vėjas stipriau blaškė kūną, ko
jos suduodavo į stulpus, pasigirsdavo 
duslus, sausas beldimas.

Mirtis raitėsi kaukiančiu vėju paliai 
daržinės duris, kurioje ant šiaudų gim
dė Olena, mirtis laukė savo eilės. Ki
keno, juokėsi kimiu juoku, skrisdama 
virš kaimo.

Žmonės ją girdėjo. Trobose nemiego
jo. Nejudėdami gulėjo pataluose, įbedę 
akis į lubų lentas. Girdėjo ją tamsoje, 
vokišką kaukiančią mirtį. Džiaugėsi, 
džiūgavo, galando nagus vokiška mir
tis. Jos laukė gausus derlius. Tai jau 
nebebuvo Paščiukas, nušautas dauboje. 
Tai jau nebebuvo Levoniukas, kabantis 
kartuvėse. Tai ties visais, ties visais ka
bojo kilpa, ir į visų širdis buvo nutaiky
tas šautuvas.

Troboje prie vokiečių komendantūros 
buvo kalbama apie tai, ką galvojo visi, 
kas nuo visų akių vaikė miegą tą pūga 
ir mirtimi stūgaujančią naktį. Senis 
Jevdokimas pirmas nutraukė kurį laiką 
besitęsiančią tylą.

—Bet tai ir negali būti, kad visus su
šaudytų... Kaip gi taip? Visą kaimą? Ja
vų juk niekas neduos...

—O kas jiems? — brutaliai nusijuokė 
Grochačas. — Bene jiems pirmą kartą? 
Ką jie padarė Levaniovkoj? Ka padarė 
Soduose? Ką padarė Kostinkoj?

Jų akyse vaidenosi kaimai, kurių jau 
nebebuvo. Sudeginta iki, iki paskutinio 
namelio Levaniovka, kur už vieną šū
vį, paleistą iš už kertės į vokiečių ka
reivį, sodžius buvo padegtas iš keturių 
kampų, buvo šaudoma į tuos, kurie bė- 
go iš ugnies, motinų akivaizdoje vaikai 
buvo metami į liepsną. Vaidenosi Sodai, 
kur išvedė visus gyventojus, šimtą pen
kiasdešimt, ir nuvarę į duobę, iš kurios 
kadaise ėmė plytinei molį, visus suplėšė 
granatomis. Kostinka, kur buvo nužu
dyti visi vyrai, o moteris su vaikais 
vienmarškinius išvarė į keturiasdešim
ties laipsnių speigą, kad žūtų eidami 
vieškeliu į toli esančius kaimus ieškoti 
išsigelbėjimo.

—Sodai, Levaniovka, Kostinka... Tai 
mūsų rajone, o kituose? Ką darė Kije
ve, Odesoje, kituose miestuose? Kas be
liko iš kaimų, miestelių? O aštuoniolik
tais metais? Et, seneli, kalbate taip, lyg 
pirmą kartą matytumėt ir girdėtumėt...

Olga uždengė rankomis akis ir sėdė
jo tylėdama. Dar prieš valandėlę jai 
atrodė, kad viskas gerai, kad bet kuriuo 
momentu, bet kuria akimirka pasigirs 
šūviai, pasigirs pažįstamas ura, ir durys 
su triukšmu atsidarys į laimę, į gyve- 

• nimą... O dabar jie kalbėjo tiktai apie 
mirtį, taip, tarytum ji turėjo, privalėjo 
ateiti neišvengiamai, ir Olgą apimdavo 
siaubas, kad jie kalba taip ramiai, lyg 

tai būtų smulkmena. Jiems gerai—gal
vojo su apmaudu. Jevdokimas jau visa 
pergyveno, kiek jam metų? Aštuonesde- 
šimt, sakė, jau pelenai byra, tiek metų 
turint, nesunku mirti... Grochačas — 
Grochačas kariavo dar aštuonioliktais 
metais, turėjo jau suaugusias dukteris 
ir bobą, piktą, kaip šunį, kas jam... če- 
čiorienė... Susvyravo. Na taip, čečio- 
rienė turėjo trejetą mažų vaikų ir vyrą 
kariuomenėje. Na taip, bet ji jau turė
jo vyrą, jau turėjo vaikų, o ji, Olga, 
ką? Lengva jiems šnekėti...

Ji pasitraukė prie čečiorienės. Tegu, 
tegu jau ji sėdi pati viena toje tamsoje, 
visi beširdžiai, beširdžiai... Ai...

—O javų juk žmonės neduos, — pa
sakė Jevdokimas.

—Žinoma, kad ne, — patvirtino Če- 
čiorienė.

Ir taip galvojo visi, visose trobose, 
nuo vieno kaimo galo iki kito, nuo aikš
tės iki paskutiniųjų trobų prie daubos. 
Javai gulėjo užkasti, rūpestingai paslėp
ti. Gulėjo žemėje, duobėse, iškastose to
li lauke, duobėse, iškastose daubos šlai
tuose, žemėje, sušalusioje į kaulą, į ge
ležį. Gulėjo auksiniai kviečiai ir rugiai 
ir miežiai, visa tai, ko neatidavė kariuo
menei, kas liko jiems iš neišmatuojamo, 
auksinio, iki beprotiškumo dosnio ru
dens derliaus. Gulėjo žemėje auksiniai 
grūdai, rūpestingai paslėpti. Gulėjo po 
storu žemės sluoksniu, gulėjo po sniego 
pusnimis, pūgos supustytomis. Niekas 
negalėjo surasti, niekas net negali nu
manyti, kur yra slėptuvės. Nebent vo
kiečiai panorėtų sukasti šimtus hektarų, 
raustis dviejų, trijų metrų gilumon. Ne, 
negalėjo surasti.

O žemėje gulėjo auksiniai javai, ne 
tik auksiniai javai. Tai buvo ne tik grū
dai, kurie duodavo duonos kaimui. Gy
vybės kaina galima buvo išsižadėti duo
nos. i

Žemėje gulėjo paslėpta, užkasta, ne
prieinama ėdrioms vokiečių akims auk
sinė tėvynės širdis. Gulėjo derlius, ku
rį žemė davė valstiečiams, tos žemės žie
das, jos sunkus ir auksinis vaisius. Duo
ti javus—reiškė duoti duoną vokiečių 
kariuomenei. Duoti javus—reiškė pa
valgydinti utėlėtus fricus, prikimšti jų 
alkanus pilvus, sušildyti jų sušalusius, 
pūliuojančius nuo nušalimų kūnus. Duo
ti duonos — reiškė smūgį į širdį tiems, 
kurie per pūgas, speigus ir sniegą did
vyriškai, atkakliai, pasiaukodami kovo
jo. Duoti duonos, tai reiškė atiduoti že
mę į priešo rankas, išduoti saviškius, 
pripažinti visam pasauliui, kad vokie
tis yra derlingos Ukrainos žemės vieš
pačiu, kad jis šeimininkauja Ukrainos 
kaimuose. Duoti duonos, reiškė išduo- 
tį save ir savuosius, neįvykdyti įsaky
mo, kuris apskriejo visus kaimus, pa
siekė kiekvieno ausis, pateko į kiekvie
no širdį: nė kąsnio duonos priešui, iš
duoti tuos, kurie žuvo ir šiame kare, ir 
pilietiniame kare, ir aštuonioliktais me
tais, ir dar anksčiau, išduoti visus tuos, 
kurie kovėsi už žmogaus laisvę, kurie 
ją iškovojo savo širdies krauju, davė 
žmogui į rankas.

Ir tame kaime, kuriame gyveno ant 
savo žemės, savo turtingame kolektyvi
niame ūkyje buvę dvaro kumečiai, ne
svyravo nė viena širdis.

Moterys skaičiavo, galvojo, kaip bus, 
kai jų nebeliks. Kovalčiukienė tamso
je klausėsi, kaip alsuoja aštuonetas jos 
vaikų, miegančių troboje lovose ir ant 
krosnies. Kaip būdama šeimininkė, ra
miai galvojo, kad Lenka jau didelė mer
gaitė, kad gali rūpintis jaunesniaisiais. 
Apsiūti, apskalbti. Grįš saviškiai, že
mėje gulėjo pakankamai, kad būtų ga
lima visus išmaitinti. O kol kas turi 
gyventi, kaip išmano, kaip visi kiti.

Tamsoje Vitenkienė pasilenkdavo prie 
jauniausiojo lopšio ir galvojo, kas gi ga
lėtų maitinti mažytį. Kas turi trijų mė
nesių kūdikį? Ji žinojo, kad nepaliks ma
žyčio mirti, kad dar atsiras motina, ku
ri panorės pamaitinti savo krūtimi.

Žiūrėdama į tamsą Grochačienė svars
tė ramiai, kaip čia bus. — Grochačas sė
di kaip įkaitas, ką gi tampys už javų 
nepristatymą—ją, ar jį? Pagaliau nu
sprendė, kad ją. Bet tai nesukėlė jos 
nerimo. Mažų vaikų nebuvo, mergos 
suaugusios, sutvarkys.

^Daugiau bus)

14 vai., skridome tiktai 
tris valandas.

Pirmieji Įspūdžiai
Per pastaruosius dvylika 

metų gyvendamas Kaune, 
atpratau nuo didmiesčių 
gyvenimo, nuo didelio ju
dėjimo, nuo žmonių minios. 
Todėl atvykęs į Maskvą, vėl 
pasijutau milžiniško did
miesčio aplinkumoje, kuri 
man taip kadaise buvo arti
ma ir gerai žinoma: pasiju
tau ir vėl įtraukiamas ke
lių milijonų gyventojų tar- 
pan mieste, kur visas gy
venimas virte verda.

Visų pirma tenka paste
bėti paties miesto išorė, 
taip skirtinga nuo kitų di
džiųjų miestų, kuriuos te
ko pažinti. Milžiniškos 
miesto centre aikštės, vie
na prie kitos, viena už kitą 
didesnės ir įvairesnės; pla
čiausios naujosios gatvės, 
teikiančios miestui nepa
prasto erdvumo, kurį vis 
dėlto slopina ir įvairina ne
nutraukiamas minių judėji
mas. Maskva yra ne vie
nos kartos ir ne vieno-ant- 
ro šimtmečio sukurtas 
miestas. Ji buvo statyta, 
kaitaliota, perstatinėta, 
plėsta per ištisą amžių ei
lę. Todėl čia ir matoma 
įvairių gadynių achitektū- 
ros pavyzdžių — ir senovi
nių sunkių žemų pastatų su 
storulėmis sienomis, kylan
čiomis tiesiog iš žemės, tar
tum be pamatų, ir Viduri
niųjų amžių renesanso bei 
barokinių pastatų pamėg
džiojimų, matai gotiko, bi
zantinio stiliaus ir, paga
liau, naujoviškus namus, 
priartėjančius savo išvaiz
da prie moderniškųjų dan
goraižių. Moderniškųjų pa
statų geriausi ir puikiausi 
pavyzdžiai yra tokie puikūs 
ir erdvūs pastatai, kaip Mi
nistrų Tarybos rūmai, Mas
kvos viešbutis, Vyriausybės 
namai ir k.

Susisiekimas mieste eina 
visa eile priemonių: pačia
me centre žmonės keliauja 
požeminiais geležinkeliais 
— Metro—, autobusais ir 
troleibusais (autobusai, va
romi elektros jėgos, be bė
gių gatvėje). Nuošaliau 
nuo centro kursuoja tram
vajai, kartais po du ir po 
tris vagonus. Kiekvieną 
naujai atvykusį į Maskvą 
žmogų ypačiai stebina pui
kiausiai įrengtas Metro — 
tokio grožio požeminių ge
ležinkelių stočių įrengimo 
neteko matyti jokiame did
miestyje Vakaruose.

Kiekviena Metro stotis 
yra savotiška, skirtinga 
nuo kitų. Viena stotis, 
pav., įrengta ir išpuošta 
raudonu marmuru, kita.— 
ružavu, trečia —baltu, ket
virta pilku, ir tt. Kai ku
riose stotyse visa eilė pui
kiausių bronzinių statulų 
(pav., Revoliucijos aikštės 
stotyje), vaizduojančių 
sportą, mokslą, gynybą, že
mės ūkį ir tt.

Susisiekimo Maskvoje is
torija yra panaši ir kitų 
didmiesčių istorijai. Ligi 
maždaug 40-jų XIX-j o am
žiaus metų ypatingų mecha
ninių susisiekimo priemo
nių nebuvo — žmonės eida
vo pėsti, pasiturintieji sam
dydavo vežikus, turtuoliai 
laikydavo savo arklius. Po 
1840 metų Maskvoje atsi
rado vadinamoji “lineika” 
—tai buvo 10-čiai ar 15-kai 
asmenų vežimas, traukia
mas poros arba trijų arklių. 
Paskui belgai buvo gavę 
koncesiją “konkėms” įreng
tų kurios aptarnaudavo

Žemiau spausdiname pluoštelį 
įspūdžių, parašytų Karolio Vairo 
po jo apsilankymo Maskvoje (š. 
m. bal. men.). Karolis Vairas— 
Račkauskas yra gerai Amerikos 
lietuviams žinomas, nes jis ilgo
kai yra gyvenęs Jungt. Valst., čia 
redagavo SLA organą “Tėvynę” 
ir rašė poeziją, be to, vertė vei
kalus iš kitų kalbų j lietuvių. Šiuo 
metu Vairas-Račkauskas gyvena 
Kaune ir ten eina svarbias Kauno 
bibliotekoje pareigas. Jis taipgi 
yra Tarybų Lietuvos Rašytojų Są
jungos narys ir nemažai rašo ta
rybinei Lietuvos spaudai. — Lais
vės Red.

Nuo seniai svajojau ap
lankyti didžios ir galingos 
proletariato sukurtos vals
tybės, Tarybų Sąjungos, o 
dabar ir mūsų didžiosios tė
vynės, sostinę Maskvą. Ma
no svajonė išsipildė tiktai 
šį pavasarį ir Maskvoje te
ko praleisti dešimt dienų, 
nuo balandžio 12 ligi 21 d.

Pirmą kartą vykstame į 
Maskvą ir pirmą kartą 
skrendame lėktuvu. Lėktu
ve sutilpo per 20 keleivių. 
Mums pasitaikė dviejų mo
torų didelis transporto lėk
tuvas.

Lėktuvai atsirado ir iš
tobulėjo neseniai, mano am
žiaus laikotarpyje. Atsi
menu sensacingas dienas, 
kada Amerikoje pradėjo 
skraidyti broliai Raitai 
(Wright), kada prancūzas 
Blerio (Bleriot) nustebino 
pasaulį, perskridęs virš La
manšo kanalo iš Prancūzi
jos į Angliją. O šiandien— 
bet kas jau skraido, įvai
riausių tipų lėktuvai nuola
tos juosia mūsų žemės ru
tulį. Karo metu lėktuvai 
tūkstančiais skraidė padan
gėse, nešiojo kelių tonų 
bombas, vežiojo pabūklus, 
tankus, ginklus, vežiojo 
stambius kariaujančiųjų ar
mijų dalinius. Milijonai 
žmonių šiandien skraido 
padangėje, sutrumpindami 
a t s t u m us, pagreitindami 
susisiekimą. Tokios min
tys lenda galvon, tempiant 
savo lagaminėlį ir portfelį 
pro lėktuvo dureles ir be
sidairant vietos, kur būtų 
galima atsisėsti.

Suūžė motorai, sukrėtė 
lėktuvą, pajudėjome iš vie
tos. Sėdime vieni ant at
lenkiamų suolelių, kurių 
lėktuve yra tiktai šeši, kiti 
—ant lagaminų. Pirmą ^ar
tą skrendantiems lyg ir ne- 
jauku. Lėkt uvas lėtai 
plaukia aerodromo grind- 
diniu ant savo didelių pla
čiai nuo vienas antro iš
skėstų ratų. Po valandėlės 
žymiai garsiau suūžė, su
virpėjo, dar smarkiau ūžte
lėjo, pajudėdamas iš vietos, 
greitai perbėgo ant ratų 
nedidelį grindinio atstumą, 
ir pajutome, kaip atitrūks
ta nuo žemės ir skrenda 
ore, kildamas į viršų.

Iš Vilniaus išskridome 11 
vai. ryto. Oras buvo neti
kęs, lijo ir snigo, vėjas bu
vo smarkus ir šaltas. Ta
čiau iš Maskvos buvo žinių 
aerodrome, kad Maskvoje 
geras oras. Mes skridome 
pavėjui. Sėdėdamas pe
čiais atsirėmęs į kertę, kar
tais dirsteldavau pro langą. 
Ūkanota, buvome pakilę 
virš debesų, o nuo pusiau- 
kelio dangus prasiblaivė — 
matei pilkus ir rusvus lau
kus toli ir žemai, matei 
vingiuotas upes ir plentus, 
miškus, ežerus, kaimus, vė
jo nešamų dūmų melsvas 
juosteles.

Skraidyti žmogui, rods, 
nėra natūralu, o vis dėlto ir 
greita ir patogu. Mes, 
skrisdami į Maskvą, sutau
pėme bent 32 valandas vie- 
nan galan, arba 64 valan
das, skrendant ten ir atgal. 
Maskvą pasiekėme lygiai

stambesnius miesto centrus 
ligi pat 1911 m. Pirmojo pa
saulinio karo metu Mas
kvos miesto inžinierius To
mas Norkus - Naruševičius 
buvo Maskvos miesto val
dybos deleguotas'į Jungti
nes Amerikos Valstybes su- 
s i p a ž i n t i su elektrinių 
tramvajų sistemomis Ame
rikoje; taigi tada Maskvos 
miesto šeimininkai dar ne
galvojo apie požeminių 
traukinių sistemą. Šis klau
simas iškilo tik tarybiniais 
laikais — 1931 m. Stalino 
iniciatyva. VKP (b) Cent
ro Komitetas, išklausęs L. 
M. Kaganovičiaus praneši
mą, nusprendė “nedelsiant 
p r a d ė ti paruošiamuosius 
darbus Metropolitenui Mas
kvoje įrengti, kuris turi 
būti svarbiausia priemonė 
greito ir pigaus žmonių 
pervežimo problemai iš
spręsti.”

Metro poli tena pradėjo 
statyti 1931 m. gruodžio 
mėnesį. Eksploatacija jo 
prasidėjo 1935 m. gegužės 
15 d. Dabar Metropolitenas 
jungia visą eilę svarbiausių 
sostinės centrų. Visos puoš
nios ir meniškai įrengtos 
stotys, puikūs traukiniai, 
eskalatoriai (t.y. kylanti ir 
nusileidžianti mechaniniai 
laiptai) ir kt. padaryti iš 
tarybinės medžiagos, tary
binių inžinierių ir statyto
jų ir, be mažiausio abejoji
mo, gali būti laikomi kaip 
ypatingai gražūs ir nuosta
būs požeminio susisiekimo 
įrengimai. Man niekur ne
teko matyti tokių puikių ir 
meniškai įrengtų stočių ir 
tokio erdvumo, kuriuo atsi
žymi Maskvos miesto pasi
didžiavimo nusipelnąs tary
binių žmonių įrengtas Met
ro.

Statant Metro, Maskvos 
gyventojų skaičius siekė 
apie pustrečio milijono. Da
bar jų priskaitoma mažiau
sia bent dūk kart tiek. Dėl

tos priežasties, žinoma, ir 
Metro, ypačiai ryto meto ir 
pavakario valandomis, bū
na perkrautas, kad dažnai, 
kaip sakoma, einant į trau
kinius ir išeinant iš jų, be
veik nereikia kilnoti kojų— 
nebaigiama žmonių jūra 
nešte įneša į vagoną ir iš
neša iš jo... Tvarkingai iš
sirikiavusios keleivių eilės 
palengva slenka į plačius 
vestibiulius, prie kasos, 
nuo kašos — prie gražių ir 
ypačiai švarių eskalatorių, 
kurie neša žmones žemyn ir 
atvykusius į stotį iškelia 
aukštyn, nebaigiamomis ei
lėmis.

Eskalatoriais leidžiasi že
myn ir keliasi aukštyn žmo
nės, susirūpinę juo greičiau 
patekti į traukinį arba išei
ti į gatvę. Retai tegirdi 
juokų klegesį, tik jaunimo 
porelės įneša garsaus kva- 
tulio į susikaupimo ir skub- 
rumo įdomią atmosferą. 
Minios margumas— tiesiog 
neįtikėtinas ir neapsako
mas. Čia yra maskviečių, 
įpratusių skubėti ir gyven
ti didmiesčio sąlygose, yra 
pašaliečių, pravažiuojančių 
per sostinę; pasitaiko ma
tyti, kaip spėji, demobili
zuotų karių, yra įvairių tu
ristų - ekskursantų ir įvai
rių interesantų, kaip ir 
mes, iš įvairių broliškų res
publikų.

Valgykloje, prie mūsų 
stalo sėdinčiam majorui pa
reiškiu savo nustebimą dėl 
didelio ir nepaprasto žmo
nių gausumo Metro stotyse. 
Jis sako:

— Metro sistema praple
čiama. Kai kurios stotys, 
kur yra didžiausias susigrū- 

! dimas, taip pat plečiamos. 
Prie septynių milijonų gy
ventojų susikimšimas prie 

: stambiųjų susisiekimo arte
rijų neišvengiamas.

— Tas pat prie troleibu
sų, prie autobusų ir prie 

• tramvajų?
(Bus daugiau)

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Parašė
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

Tai knyga angliškai kalbantiems moky
tis lietuviškai. Taipgi galima pasinau
doti lietuviškai kalbantiems mokytis 
angliškai.

252 Puslapių, Kaina $1.50.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

English-Lithuanian Dictionary

Laisvės knygyne taipgi yra labai pato
gus angliškai - lietuviškas žodynas. Ne
didelio formato, lengvai telpa į kišenių. 
Kietais apdarais. Neseniai išleistas, ga
na tobulas, galima plačiai pasinaudoti.

339 Puslapių. Kaina $3.00

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn 6, N. Y.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4401—16th 
County of 
premises.

_____________________ Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4401—16th
HARRY FORMAN

Ave. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4203 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

RUTH M. KOLLN
4203 Avenue J. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

HARRY HART
581 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law I at 
2311 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1459 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHLOBOHM
1459 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

2311 Pitkin

FRANK BOSCO
(Frank Bosco & Son)
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that Incense No.NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
607 Evergreen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1031 E 92 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1031 E. 92
MAX PRELLER

St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

&
560 Morgan

JOHN BEHNKEN
WILLIE WINKLER
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 287 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
252 South 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
9th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
26 A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Meeker Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

PRANEŠIMAS
DAVID ALPERT

26 A Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Alcoholic 
Meeker 

County of 
premises.

733 Meeker
JAMES CLANCY

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

362 Sumner
JEAN SHORR

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ ..
GB 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
9202 -Ave. M.. 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
9202 Ave. M.

Control
Borough of 
to be consumed off

FRANK
607 Evergreen Ave.

MALLON
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
323 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

PASQUALE 
323 Graham Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MARTON E 
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Brooklyn, 

the

BRAVERMAN
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 -Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT LA TORRE
Ave. Brooklyn, N. Y.361 Wilson

1009 Ave.

No.

Borough
Kings, to be consumed off

MORRIS KITTOWER
I, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 -Avenue S, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

Beverage
S, Borough

Kings, to be consumed off the

3516 Ave.

HYMAN NAIDICH 
and

DAVID SLAPI KOFF
S. Brooklyn. N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 10669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SCHUTTE and LUEBBECKE
131 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
DB 880 hast 
to sell beer 
the Alcoholic 
334 Wilson 
County of 
premises.

331 Wilson

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

JACOB MANDEL 
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License

the

NOTICE is
GB 11250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2104 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

No.

the

2104

JAMES TRETOLA 
FORTUNATO TRETOLA and 

LOUIS PACIFICO
Fulton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
477 Marcy 
County of 
premises.

No.

NOTICE
GB 6917
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stono Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

THE GREAT RIDGEWOOD DAIRY 
Ave. Brooklyn, N.

is _ _
has been issued to the undersigned

252 South
MORRIS 

9th St.
ZACK

Brooklyn, N.

JACOB
432 Christopher Ave.

KUTIS
Brooklyn, N.

NOTICE is
EB 107 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., 
255 Sutter Ave. Brooklyn,

INC.
N. Y.

14 Stone

the

NOTICE is hereby given that License No.
GB 11321 - - - -

NOTICE is
EB 327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2147-—86th Street, Borough of 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

WEISS DELICATESSEN INC. 
2147—86th St. Brooklyn, N.

hereby given that Ucense No.

Law at
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway

Control
Borough of 
to be consumed

No.

Law 
Brooklyn, 

on the

ALTSCHULER 
Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ............... “ . _ ~ '
3311 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Alcoholic Beverage Contro^ Law at 
N, Borough of ’ Brooklyn, 

the

LEWIS PARKER
3311 Avenue N Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
140—9 th 
County of 
premises.

No.
No.

Beverage Control' Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2110 has been issued to the undersigned 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of 
599 A Clinton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALEXANDER SHAPIRO & 
PEARL EBENSTEIN 
Project Delicatessen

599 A Clinton St. t Brooklyn, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų skyr. susi

rinkimas įvyks 7 d. rugpjūčio, 7:30 
v. v. Liet, salėje, 315 
Draugės, šis susirinkimas 
svarbus, tad' visos turime 
kalų atlikti jame. Draugės, 
gos nepamirškite ir naujų 
sivesti prirašyti į Moterų įkyrių. 
M. K. sekr. (179-180)

Clinton St. 
bus gana 
daug rei- 
prie pro- 
narių at

the Norintieji Važiuoti į

No.

Alcoholic Beverage
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
GB 10852 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
407 Ralph 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the
Avennue, 
Kings, to be consumed off

407 Ralph
ISIDOR 

Ave.
FORMAN

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER 
715 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 69 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
?78 Halsey 
County of 
premises.

Beverage Control Law . at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

178 Halsey
ISAAC WILDER, JR.
St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 9840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholib Beverage Control Law at 
177 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CURTIS KIRKLAND & MABLE CATO 
177 Patehen Ave. Brooklyn, N. Y.

(Adinr.
140—9th

of 
St.

FRANK GRIMALDI
Estate of Elizabeth Grimaldi) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 348 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
252 Empire 
County i 
premises.

TOOMEY’S GRILL INC.
Blvd. Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at 
Blvd., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

434 Marcy
FRANK 

Ave.
MENNITI

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Del. & Rest.)

3916—18th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 320 lias been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of 
1502 Pitkin Avenue, __ ______  ...
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISADORE
& DAVID HALPER 

1502 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

Philadelphijos

Borough of Brooklyn,

REINGOLD

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1496 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under .Section 107 of 

Brooklyn, 
the

13 Sei gel 
County of 
premises.

Street, Borough of
Kings, to be consumed 'on

252 Empire

NOTICE is 
EB 274 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
1293 Bushwick Ave. & 88 Eldert 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

HOWARD HECTOR 
and

• archie TUTHILL 
1293 Bushwick Ave.
88 Eldert St. Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at 
Ave. & 88 Eldert Street.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 523 Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn, Coufoty of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK ROTH
(D-B-A Evergreen Bar & Grill) 

523 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

13 Seige)
JOSEPH BERGER

St. Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE
EB 517 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sejl beer at retail under Section 107 of 
187 Sutler 
County of 
premises..

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

NAUDAI DIENRAŠČIO

TUOJAU užsisakykite 
vietą buse 
pusi.

Kaina $3 i
šali
abi

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare

9:30 
salės

ryteval
Iš parko

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 376 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospęot Ave., Borough of Brooklyn. 1 
County of Kings, to be consumed on the ! 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

187 Sutter
JOSEPH GOLDSTEIN

Ave. Brooklyn, N. Y.
TUOJAU kreipkitės į 

Laisvės raštinę ir užsisa-

4524 Church
SOPHIE 
Ave.

CHUNSER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1810 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of 
761 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on theCounty of Kings, to bo consumed on 
premises.

FotografasISIDORE SHAPIRO
MORRIS SHERMAN

761 Flatbush Ave. Brooklyn, N
No.NOTICE is 

EB 579 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
762 Washington Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK I, ALLY 
7G2 Washington Ave.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
al retail under Section 107 of

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

the
&

477 Marcy Y.

No.

the

tne the

No.No.
1927 Kings

No.

the

332 Stagg the
Brooklyn, N. Y.

Y.
No.

No.'

to bo consumed on the
the

8424—13th
Y.

364hereby given that License No.No.

No.
the

the

F. W. ShalinsN.
Bergen Y.

No.
hereby given that License No. 286 Wilson (Shalinskas)No.

Funeral Homethe
the

Joseph Garszva469 East

No.
No.

Undertaker & Embalmer WOODHAVEN, N. Y

Šateikiam garbingas laidotuves
the

$150No.
No.

Licensed Undertaker2126

No.
the Tel. Virginia 7-4499

ROSENBERG 231 Bedford Avenue
Y. the

Brooklyn 11, N. V,No.No.

TEL. EVERGREEN 8-9770
ISIo.the

the

No. 683 Marcy

hereby given that License No.

Darome ir Pritaikome Akinius
No.

Kings, to be consumed off the
114 Newel

1121 Mac Y.
theNo.

510
the

364 GrahamNo.
hereby given that License No.

No.
the

130 Thirdthe

No.226 Central

hereby given that License No.

the
216

hereby ■ given that License No.

the
the

20 Wilson

No. No.

847 Wilson

Avenue, 
Kings, to

at 
the

Avenue, 
Kings, to

JOHN E. 
38th St.

NOTICE is 
EB 344 has 
to sell beer 
the
286 Wilson 
County of 
promises.

JANE 
Ave.

JOHN KERINS 
Brooklyn, N. Y.

HENRY 
Ave.

(Adinx. 
376 Union

ANNA BISZESKI
of Estate of Anthony Bizer)
Ave. Brooklyn. N.

Control
Borough of 
bo consumed off

Street, 
Kings, to bo consumed off

Alcoholic 
Bergen 

County of 
premises.

Alcoholic 
County of 
premises.

HYMAN 
Ave.

4,323 Avenue D, Borough of I,...., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOMBARDI 
Brooklyn,

JACK 
Knickerbocker

Beverage Control 
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

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

LOUIS CIPRIANI 
(Louis Italian Grocery) 

1996 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been 
at

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

I .a w at 
Avenue., 

Kings, to

FRANK KIELBINSKI 
St. Brooklyn, N.

JOHN F. NISSEN
Donald Ave. Brooklyn, N.

LEO MANNO
Ave. Brooklyn, N.

HARRY
383 Nostrand Ave.

GENNARO PAI,MO
St. Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 1333

ALF1O FURNARI 
Ave, Brooklyn, N. Y,

MICHITSCH
Brooklyn, N.

JACOB GOLUBSKY 
Ave. Brooklyn, N,

OVERBECK
Brooklyn, N.

JOSEPH STEBELSKI 
Ave. Brooklyn, N.

KUSHER
Brooklyn, N.

MITTELMAN
Brooklyn, N.

372 Central
LOUIS BARTH 
Ave. Brooklyn, N.

JOSEPH GENIS
vc. Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

Beverage
Borough of B 

be consumed

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LERNER
Brooklyn, N.

TORTORICI
Brooklyn, N.

103 BerryControl Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

BROSCHART
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

rooklyn, 
off

169 Irving

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

A. FLEISCHMAN
and

FLEISCHMAN
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
8124—13th 
the

niehoff
Brooklyn, N.

GOTTFRIED ERICSON 
Ave. Brooklyn, N.

Avenue, Borough . of Brooklyn 
Beverage Control I,aw

Kings, to be consumed off

Beverage Control
Borough of 

be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

: the
Law at

Brooklyn, 
the

HENRY GARBE
4323 Avenue D Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

tho

Law at 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

SOPHIE STADLER
Ave. Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

‘ the'

_ ____  ____ & MARIE KATT
(Katt Bros.)

890 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

CONRAD WOLF
St. Brooklyn. N.

FELIX PIOTROWSKI
St. Brooklyn, N.

MARIE STAMPFL
(Adm.x. of Estate of John Stampfl)

521 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

INOCENCIO VEGA 
Ave. Brooklyn, N.

County of Kings, to bo consumed off 
premises.

DIEDRICH DREWES
1221 Church Ave. Brooklyn, N.

1&&

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RALPH PARALITICI
910 Myrtle Ave. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1320 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101—13th Avenue. Borough of 
County of Kings, to 
premises.

FI LA MENA 
7101 —13th Ave.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
469 East 38th Street. 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3. East 5th Street. Borough of ____
County of Kings, to be consumed off 
premises. <

LAWRENCE PHILIP BARBIERI 
2 East 5th St. ‘ Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
5424—8th Avenue, _. _____ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

LOUIS
(D-B-A Cut-Ratc-Jersey Dairy) 

5424—8th Ave. Brooklyn, N.

NOTJCE is hereby given that License ___
GB 9370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN LIEBOWITZ 
and

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
905 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE JORTNER
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Mac Donald Ave., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 9817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

TILLIE NATHANSON 
981 Fulton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB.1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Central Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE I? _____  ...... ______  .. .
GB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
20 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby given that License ___
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
847 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2214 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

GENNARO PALOMBA 
67 Webster Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
the

Alcoholic
Rochester

County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN & ROSE WOLF
22 Rochester Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
587 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE J.
587 Central Ave.

NOTICE is hereby given that Incense 
GB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
392 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10218 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM PRICHEP and 
BENJAMIN GERSHBEIN 

(Caton Dairy & Del.)
Caton Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
149 Bush wick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTON1NO 
149 Bushwick Ave.

NOTICE is hereby given that License 
GB 8962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
683 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 1419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE FRUCIANO
(Charles Grocery & Delicatessen) 
Henry St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
130 Third 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

PHILIP ’ WASSERMAN 
Ridgewood Food Mkt.

Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
803 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

LOUIS STRASSBERG
803 Halsey St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6910 has lx>en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
176 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHN E. 
176 Wyckoff Ave.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9516 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
tho 
1275 Sterling Pl., & 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic Beverage Control 
‘ 221 Troy

County of 
premises.

HYMAN LERMAN 
Miracle Food Store 

Sterling Place
& 221 Troy Avenue

NOTICE is
GB 11231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Bergen Street. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be 'consumed off

NOTICE
GB 9799 hss been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street. Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to bo consumed off 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St. ; Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1943 has been issued to the- undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
74 Ralph 
County of 
premises.

A.
74 Ralph

NOTICE is hereby given that License, 
GB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage 
1890 W. 6th Street, 
Count.v of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
1890 W. 6th St.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2084 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
103 Berry 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 

: the

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
114 Newel Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
364 Graham Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

MI LITE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is _____  „
GB 5877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATI’

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

NATALE GANDOLFO 
301 Jeffersop St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1297 has been issued to the undersigned 
to sell beer a,t retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Curch Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

No.

NOTICE is 
EB 366 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
376 Union 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 355 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
332 Stagg 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1927 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CUT-RATE DELICATESSEN. INC. 
Highway Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 313 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
57 Willoughby 
County of Kii 
premises.

FISCHETTT BROS. 
Bowl. & Bill. Inc.

57 Willoughby St. Brooklyn, N.

No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

js, to be consumed on

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeifa
Savininkas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

NOTICE is 
EB 488 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
364 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

ISABEL11

NOTICE is hereby given that License 
GB 9519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
169 Irving 
County of 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

411 Grand St. Brooklyn

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

NOTARY 
PUBLIC

Manager

JOHN A. PAULEY
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus JUSTIN M.

BUYAUSKAS

$$$>&> -

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampai Broadway ir Stone Ava. 
prie Chauncey St.. Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

NOTICE is hereby given that License 
GB 1009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708A Bulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

No.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave. Brooklyn, N. Y,

Tru-Ember Fuel Co., Inc
Brooklyn, N. Y496 Grand Street

Telefonas EVergreen 7-1661

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



KRISLAI

Beje, tas fašiste Ii

PARAMAI

CRESCENT PICNIC GROUNDS

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisves Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį 
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo 1 September
1 9 4 «

Labai patogioje vietoje

Pirmadienis, Rugpj. 5, 194(> Laisve—Liberty, Lithuanian

Pasikalbėjimas su Lietuvos Mokslų Akademijos Pirmininku, Prof. J. Matuliu
VILNIUS, (Tar. Žinių 

Biuras, specialiai “Dar
bui”). — Tarybų Sąjungos 
valstybinės ekonomikos at
statymui ir išvystymui 
penkmetinis planas uždeda 
svarbių mokslinių problemų 
Lietuvos Mokslų Akademi
jai. Žmonės, kurie vadovau
ja jaunosios tarybų respub
likos mokslinėms įstaigoms, 
jau svarstė ir priėmė savo 
penkmetinį planą; šis api
ma klausimus, kurių įvyk
dymas yra skubiausias, tik- 
slu padėti greitam Lietu
vos pramonės ir žemės ū- 
kio atstatymui ir išvysty
mui. Lietuvos Mokslų Aka
demijos mokslinė darbuotė 
pagrindiniai orientuojasi į 
išsprendimą klausimų, tu
rinčių bendro su statybinių 
medžiagų pramone, su elek
tros energijos gamyba ir 
vietos žaliosios medžiagos 
eksploatacija, o taip pat su 
jos išdirbystės paskirsty
mu.

Tarybų Lietuvoje tebėra 
dar mažai išnaudotos kal
kių sieros versmės joje e- 
sančios ,ir akmeninės drus
kos versmės, kurios glūdi 
gilesniuose žemės sluoks
niuose. Taipgi manoma, 
kad Lietuvos požemis yra 
turtingas geležies minera
lais, kuro dujomis ir nafta. 
Lietuvos geologai jau pra
dėjo tyrimo darbus šiuo at
žvilgiu.
Panaudojami žemes 
gelmių turtai

Kas liečia statybos mine
ralines žaliavas, Lietuvos 
mokslo vyrai, su puikiomis 
pasekmėmis ištyrė sierinės 
anglies šaltinius Skirsne
munės ir Akmenės apylin
kėse, ir kriedinį molį Ma
žeikiuose, kurie pasirodo y- 
ra tinkami cemento dirbi
mui, iki šiol buvę impor
tuojami. Tapo apskaičiuo
tos gypso duobių rezervos, 
atrastos Biržuose; minera
linės trąšos dviejų upių pa
krantėse; kvarco mineralai 
Panevėžyje ir Utenoje, ir 
didelės kvarco versmės A- 
nykščių apylinkėje, kur bus 
pastatytas stiklo fabrikas. 
Tapo pradėta svarstyti a- 
pie kasimą ir išdirbimą sta-

tybinių mineralų versmių. 
Baziniai pavartojant vie
tos žaliavą bus gaminami 
keramikos daiktai, nedega
mos medžiagos, spalvoti mi
neraliniai ir organiniai me
talai, kaip aluminijus, mag- 
nezijus, gintaras, derva, 
celiuliozė, rezina, dirbtinis 
šilkas, sintetinė guma ir 
cheminės trąšos. Chemikai 
studijuoja naujus metodus 
visų šių medžiagų paruoši
mui.
Upių ir ežerų vanduo 
bus įkinkytas į darbą

Svarbus skyrius penkme- 
tiniame plane, kurį užsi
brėžė Lietuvos Mokslų A- 
kademija, priklauso siste- 
matiniam tyrimui Lietuvos 
ežerų ir upių hidrografiniu, 
hidroenergetiniu ir morfo
loginių sąlygų, tikslu juos 
panaudoti plaukiojimo ke
liais, žvejybos bazėmis ir 
elektros energijos šaltiniais. 
Taip pat prie šio skyriaus 
priskiriami tyrinėjimai mi
neralinio vandens šaltinių 
ir jo cheminės sudėties stu
dijavimas, tikslu sunaudoti 
jo gydomąsias savybes.
Durpės, kaip kuras 
ir trąšos

Lietuvos TSR, Respublika 
yra turtinga durpėmis. To
dėl, Lietuvos Mokslų Aka
demijos Chemijos ir Geo
logijos institutai pasiėmė 
už pareigą ištirti nuodug
niai minėtas atsargas ir iš- 

[ rasti geriausius metodus jų 
mechaniniam ir cheminiam 
išdirbimui. Netolimoje atei
tyje durpės sudarys pa
grindinį respublikos kurą ir 
tuo pačiu kartu tiks kaip 
žalioji medžiaga trąšų ga
vimui, ir kitose organinės 
chemijos pramonės šakose.

Lietuvos mokslo vyrai 
suteiks neįakinuojamą pa
ramą žemės ūkio atstaty
mui ir jo sumechanizavi- 
mui; pakėlimui derliaus 
laukuose ir lankose; įvedi
mui ir išvystymui pramoni
nių augalų ir išstudijavi
mui bei suskirstymui Lie
tuvos gyduolinės laukinės 
augmenijos. Lietuvos bio
logai ir botanikai, laike IV- 
jo penkmečio plano, turi

konkr etinę misiją atlikti 
smulkmenišką Lietuvos gy
vūnijos ir augmenijos stu
diją, ir paruošti .visos res
publikos gyvulių ir augalų 
enciklopedinį veikalą. 1947 
metų pabaigoje turės veikti 
Lietuvoje keli botanikos ty- 
riamieji sodai, kuriuose bus 
studijuojami būdai aklima- 
tizavimui vertingų atogrą
žų augalų, o taip pat skir
tingų rūšių vaisių, kad juos 
kultivuoti visame krašte.
Pastangos panaikinti ligas

Tyriamoji medicina už
ima žymią vietą tarp moks
linių investigacijų, penkme
čiui suplanuotų. Lietuvos 
gydytojai turės surasti pa
jėgius kovos būdus prieš 
džiovą ir moterų ligas, ir 
patenkinančiai i š s p ręsti 
profilaktikos užduotis vi
suotinės apimties, kurias 
turi pasimojusi respublika, 
tokias, kaip kad visiškas 
sveikatingumas miestuose 
ir kaimuose.
Istoriniai - visuomeninių 
mokslų raida

Didelis darbas bus atlik
tas humanistinių ir istori
niai - socialinių mokslų sri
tyje. Neužilgo bus išleistas 
lietuvių kalbos pilnas žody
nas ir lietuvių literatūros 
istorija, kuri apims nuo 
pat primityvinio liaudies 
dainų ir padavimų periodo, 
iki mūsų dienų literatūrin. 
kūrybos laikų. Pirmą kar
tą bus padaryta nuosekli 
peržvalga Žemaitijos • ir 
Aukštaitijos poetų literatū
rinės kūrybos. Mokslų Aka
demijos Istorijos Institutas 
renka pirmąjį Lietuvos is
torijos veikalą, neskaitant 
daugybės m o n o g r a f i jų, 
gvildenančių lietuvių tautos 
istorinius ir etnografinius 
klausimus, ir jos kultūrą. 
Turi ypatingos svarbos pa
staruoju laiku pravesti ty
rinėjimai apie istorinius 
santykius tarp lietuvių ir 
rusų tautų ir apie doku
mentus bylojančius karžy
gišką lietuvių tautos kovą 
su vokiškaisiais okupan
tais.

Visuose Lietuvos institu
tuose tapo atidarytos nau-

jos laboratorijos, mokslinių 
investigacijų centrai ir me
škio katedros. Tatai viskas 
skirta paruošti personalą, 
kuris patenkintų jaunosios 
tarybų respublikos kultūri
nį vystymąsi.
Penkmetinio plano 
rezultatai

Vokieškieji okupantai su
naikino ir apgrobė neskait
lingas mokslines įstaigas, 
kurios joje egzistavo kaip 
vaisius mažai kreipto dė
mesio į tautinę kultūrą bu
vusios reakcinės Smetonos 
valdžios. Todėl, Lietuvos 
Mokslų Akademijos pirmo
ji pareiga yra suteikti 
kraštui reikiamas moksli
nes įstaigas ir mokslą, su 
kompetentingu personalu, 
aprūpintu tyrinėjimo prie
monėmis ir pačiais moder
niausiais aparatais. Šiam 
tikslui tapo paskirta 7,500,- 
000 rublių. Pabaigoje penk
metinio plano bus užbaigta 
statyba naujų pastatų mok
slo darbų institutams, eks
perimentinės fizikos, tech
nikos, chemijos, geologijos, 
eksperimentinės medicinos 
ir kitų.

Lietuvos Mokslų Akade
mijos personalas dės visas 
savo pastangas kaip grei
čiau atsiekti visišką res
publikos tautinės ekonomi
kos atgimimą ir nuo to pa
einantį kultūrinio lygio iš
vystymą.

(Iš “Darbo”)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
jon ir ne pas Fuhrerį prie
glaudos ieškoti. Mes bėgom 
pas amerikonus ir anglus. . .’

Įsivaizduokite: Su vokiškais 
plėšikais bėgo pas amerikonus 
ir anglus, kuomet tie anglai 
ir amerikiečiai buvo kažin kur 
už kelių šimtų mylių ir antro
je pusėje fronto! Bėgo pas 
anglus ir amerikiečius su tais, 
kurie tuos anglus ir amerikie
čius šaudė ir žudė!

Kokie jie geri ir išmintingi! 
Už tai dabar leiskite jiems 
Vokietijoje sėdėti ir amerikie
čių duoną valgyti ir amerikie
čių rūbus nešioti!

PHILADELPHIA, PA.
Visų Laukiamas Didysis

džiau
giasi, kad 1941 metais, kai vo
kiečiai įsiveržė ir siautėjo Lie
tuvoje, “tūkstančiai Lietuvos 
partizanų stojo atviron kovon 
raudonųjų budelių mušti.” Jis, 
matyt, buvo vienas iš tų 
sidavėlių Hitleriui. Už 
kai hitlerininkams atėjo 
put, kaip patrakęs, ir jis 
ko Vokietijon.

DIENRAŠČIO LAISVES

SALE ŠOKIAMS
Gloucester Heights, N. J.

prasidės 11 valandą ryto.

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas
Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti.

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Tegul tie pasprukę krimi
nalistai džiaugiasi. Jie tuomi 
“mušimu raudonųjų” puikiai 
patarnavo Hitleriui, padėjo 
jam Lietuvą sugriauti ir pusę 
miliono jos žmonių išžudyti.

Bet tegul jie neverkia ir 
nesiskundžia amerikiečiams, 
kai tuos “partizanus” dabar 
sučiumpa ir priverčia už savo 
kruvinus griekus atpakūtavo- 
ti.

Šis laiškas, kaip ir visi ki
ti, dar kartą puikiai patvirti
na tai, ką ‘aš patyriau būda
mas Lietuvoje. Iš Lietuvos 
pabaigoje karo su vokiškais 
žmogėdromis bėgo, su maža 
išimtimi, pikčiausi kriminalis
tai, kurie padėjo vokiečiams 
Lietuvą pavergti ir paskui gel
bėjo jiems Lietuvos žmones 
žudyti.

Teisingas, švarus žmogus 
nebijo ir negali bijoti grįžti 
Lietuvon. Ten vietos yra, ten 
darbo yra visiems.

Opozicijos spauda jau ala- 
savoja dėlei to, kad Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Ro- 
tomskis dalyvauja Paryžiaus 
Taikos Konferencijoje 
narys Tarybų Sąjungos 
gacijos.
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VYRAI - MOTERYSjWĮr •Jvv'X

Gustaitis dar vis ser-

Minersville, PaChicagos Žinios

dalgiu ii’ pakirto gyvy

skubotai nuvykaus į

džiuginančią

Dalyvis.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

kaip 
dele-

p ar
tai, 
ką

sni u-

SIMON ACKERMAN 
CLOTHES INC.

demanstra- 
tuo pačiu 
buvo įteik-

• kuriuos

K aro 
demonstracija, ku- 

reikalauta šalies 
laikytis Potsdamo 
MaršaviiTias prasi-

Užpakalinių Kišenių 
Darbininkai 

Aplemavojimų Dirbėjai ir 
A beini Operatoriai 

Aukštos Rūšies Kelinėms.

apylinkę šį pavasarį

1213 East New York Ave., 
Kampas Ralph Ave., Brooklyn.

(180)

Nicholas Dreystadt, 
General Motors Korpora
cijos vice - preidentas, 
tapo paskirtas generali
niu ipanadžerium Chev
rolet Motor skyriaus, da
lies General Motors Kor
poracijos.

MOTERIS VALYMUI
Nuolatinis dal bas ; dieninis ar naktinis lif
tas ; nemokama apdrauda ; mokama už šven
tes ir vakaeijas.
Ronson Art Metal Works, Inc.

Employment ofisas, 7 Mulberry St., 
Newark, J- (182)

Šioje dalyje Bolivijos sostines La Paz įvyko kruvini 
susirėmimai, kada darbininkai, studentai ir progresyvių 
grupės nuvertė diktatoriaus G. Villaroel valdžią ir jį 
užmušė. Nestor Guillen, vyriausiojo teismo teisėjas, tapo 
paskirtas laikinuoju prezidentu.

tokioje skaudžioje nelaimėje. O 
tau, Onute, ilsėtis amžinai, kai 
po nuskintai rožei, kuri buvo 
ką tik pražydus.

Mūsų Serganti Draugai.
Vincas

ga, labai lėtai eina geryn.
Taipgi draugas M. Martynai- 

tis turėjo sunkią operaciją, bet 
dabar jau namieje taisosi.

Linkiu jiems greitai pasveik
ti ir vėl stoti į mūsų eiles.

Vincas Ramanauskas.
Veteranų Reikalavimai Dau

giau Negu Sveikintini
Liepos 26 dieną, įvyko ma

sine Antro Pasaulinio 
veteranų 
rioje buvo 
prezidento 
nutarimų.
dėjo nuo Chicago Ave. Michi
gan Ave., kur atmaršavo iki 
Van Buren, paskiau pasuko į 
vakarus iki State St., o iš čia 
į žiemius iki Randolph St., 
kur atlaikė masinį mitingą.

Demonstrantai d a ugumoje 
buvo karo veteranai, kurie 
dalyvavo aiduliame nacių su
mušime. Jų vyriausias reika
lavimas buvo, tai kad išlaiky
tų Potsdamo pažadus, kuriuo
se buvo pasižadėta, kad fašiz
mas bus besąlyginiai sunaikin
tas iš pat šaknų. Vėliausi 
mūsų korespondentų daviniai 
rodo, kad Anglijos ir Ameri
kos zonose naciams duodama 
organizuotis ir veikti laisvai. 
Be to, vėliausis nacių užpuo
limas Lansberg ant žydų 
DP’s rodo, kad naciai neper
sekiojami. Taipgi nevaržy- 
mas vokiečių didžiųjų trustų 
ir kartelių, rodo, kad norima 
Vokietija išlaikyti, kokia ji 
buvo prieš karą. Tad vetera
nai nurodė, kad toks mūsų ša
lies ir Anglijos kariškų par
eigūnų elgesys, yra niekas ki
tas, kaip tik nesilaikymas 
Potsdame priimtų • tarimų, iš
naikinimui Vokietijos naciz
mo.

Tame reikale jie priėmė aš
trią rezoliuciją, kurią pasiun
tė prezidentui Trumanui ir 
ragino keisti vedamą politiką 
Vokietijoje Amerikos ir An
glijos zonose.

Kada veteranai 
vo Chicagoje, tai 
laik Washingtone
ta 1,00,000 parašų, 
surinko Komitetas Laimėjimui 
Taikos. Tose peticijose buvo 
reikalavimas: “Keep the Pots
dam Pledge,” (Išlaikykite 
Potsdamo pažadus).

Demonstracijoje dalyvavo 
labai daug žymių, karo vete
ranų ir šiaip visuomenininkų, 
bei artistų.

Visi karo veteranai ir abel- 
nai visuomenė, turėtų rimtai 
Šiuo reikalu susirūpinti ir da
ryti viską, kas galima, kad ne- 
daleisti pelnagrobiams su
ruošti naujo karo. Tas dar
bas turi būti pradėtas be jo
kio atidėliojimo, kitaip, su
lauksime baisios pasaulyje ka
tastrofos.

Jiems ir tas nepatinka. 
Jiems ir tas skaudu. Nepa
tinka ir skaudu, kad Lietuva 
turi atstovą tarptautinėje kon
ferencijoje! Bet tuo pačiu 
tarpu jie bažijasi iš gilumos 
širdies mylį Lietuvą!

Mūsų 
aplankė ta nelaimingoji giltinė, 
su savo 
bę keletos lietuvių, senesnių at
eivių vyrų ii’ moterų, bet dau
guma tikinčių žmonių, kurie 
nieko nenorėjo žinot, tik tikėt, 
ką kunigėlis sako ir jokios žy
mės darbininkiškame judėjime 
nepaliko. Taigi apie juos nėra 
ką nė rašyti, tik tuos paminė
siu, kurie yra verti paminėjimo.

Dar gegužės mėn. mirė Anta
nas Gustaitis, mūs pirmeivių 
žmonių Vinco ir Onos Gustai
čių sūnus, dar tik 40 metų. Bu
vo vedęs su greke, tai ir buvo 
palaidotas su grekų tikėjimiš- 
komis apeigomis grekų kapinė
se, nes taip reikalavo jo mote
ris.

Birželio 27 dieną mirė Alena 
Aleksienė, Vinco Aleksos, seno 
laisvamanio, dar iš šliupo laikų, 
našlė. Aleksa yra jau miręs virš 
20 metų tam atgal. Aleksienė 
paėjo iš Lietuvos, Gudelių para-; 
pi jos, Marijampolės apskričio 
po tėvais Kieliūtė. Paliko nuliū
dime sūnų Algirdą, kuris yra 
vedęs ir tarnauja dėdės Šamo 
kariuomenėje saržentu. Jisai, 
parvažiavęs, rūpinosi ir palai
dojimu. Tapo palaidotas laisvai 
30 d. birželio metodistų kapinė
se, kur ir jos. vyras ilsisi. Iš gi
minių, kiek žinom, paliko Vincą 
Gruštą ir Oną Senkuvienę. Ale
na Aleksienė buvo jau pabuvusi 
moteris, apie 73 metų. Lai tau, 
Alena, būna lengva šioji žemelė 
ilsėtis amžinai!

Liepos 21 d. mirė Ona Molus- 
ky, Mykolo Molusky žmona. Tai 
Motiejaus ir Onos žiobų vie
nintelė duktė, žiobai yra seni 
veikėjai darbininkiškame judė
jime. Šitas tokis nemalonus at
sitikimas labai sukrėtė žiobus 
skaudžiu liūdesių. Nes Ona dar 
buvo tik 27 metų ir buvo vedu
si 5-ki metai tam atgal. Paliko 
nuliūdime vyrą ir dukterį 4-rių 
metų, kaįpo pirmutinį meilės 
žiedą.

Liepos 23 d. buvo palaidota 
laisvai gražiausiose mūsų apy
linkės kapinėse Mt. Peis. šer
menys buvo dideles, nes žiobai 
turi čia daug giminių, o taipgi 
draugų ir pažįstamų. Tam kam
baryj, kur buvo pašarvota, vai
nikų buvo tiek prinešta, kad iš
rodo, kaip gėlynas. Giminių bu
vo atvažiavę ir iš tolimų koloni
jų. Buvo atvažiavęs Julius Kra- 
snitskas net iš Cleveland, Ohio. 
Taipgi Karalius Krasnickas iš 
Waterbury, Conn., su savo duk
teria.

Buvo ir iš kitų apylinkių, bet 
per daugumą nei negalėjom vi
sus sužinoti. Po laidotuvių bu
vo visi užkviesti į namus ir ge
rai pavaišinti. Teko sueiti daug 
mūs idėjos draugų ir pasikalbė
ti apie bėgančius reikalus.

Taigi nuo savęs išreiškiu ko 
didžiausią simpatiją draugams 
Žiobam ir visiem jų giminėm

Apsilankiau Elizabethe 
ir Montelloj

Liepos 14 d. pasiekė liūdna 
žinia, kad J. Wizbaras, mano 
dėdė sunkiai serga ligonbutyje. 
Tad
Elizabeth, N. J., tiesiai į ligon- 
butį. Čia gavau
žinią, kad dėdė jau pasveiko ir 
išvažiavo namo. Tuomet aš 
leidžiausi į jo barber šapą ir 
čia sutikau jį sveikutį. Po tam 
abudu nuėjom į progresyvišką 
vyrų kliubą. Čion teko susitikti 
keletą pažįstamų ir draugiškai 
pasikalbėti. Garsus Laisvės va- 
jininkas ir visuomeniškas dar
buotojas Stripėika su savo ka
ru parsivežė mane ant nakvy
nės. Jo bute puikiai išmie
gojau. Ačiū jam už draugišku
mą. Taipgi linkiu savo dėdei 
geros sveikatos ir ilgo gyveni
mo.

Grįždamas namo, sustojau 
Montelloj, Mass., ir dvi naktis 
praleidau pas seną kaimyną, su 
kuriuo jaunystės dienas pralei
dau Lietuvoj. Taip jau sutikau 
Laisvės skaitytojus Budreikius, 
Vaitekūnienę ir kitus.

Jauna Mergaitė.

Onset, Mass. — Rado iš- 
žagtą ir nužudyta Ruthą 
McGurk, 25 metų merginą.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

Skris į Pietus

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

“The New France”
Svečiai

ne
po-

būrį.

Suži-

Buvo daug darbo ir vėl pri
trūko darbo Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto drabu
žiams ir čeverykams pakuoti 
centre, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne.

Paskiausia didžioji talka 
buvo liepos 29-tą. Tada su
krovė didžiumą likusių nuo 
pirmesnės savaitės drabužių ir 
čeverykų. Per savaitę mažai 
kas atnešta ar atvežta, masi
nių talkų nebebuvo iki galo 
savaitės, tik vienas kitas iš 
komiteto narių ir talkininkų 
(teko matyti Čepulis, Balčiū 
nai, Vinikaitis) ateina, kai ką 
padirbėja po vieną, patvarko 
ir vėl išeina.

Reiškia, dirbtų, jeigu būtų 
darbo, nors vasaros karščiuo
se juk ir jiems būtų malonu 
kur nors pavesianti.

Tačiau ir neradę darbo jie 
nenusimena. Daug dirbantieji 
centre žmonės pasitiki ir ki
tais žmonėmis. Jie užtikrina, 
kad už savaitės kitos, rude
niop, darbo bus daug. Kol 
Lietuvos žmonėms dar reika
linga mūsų parama, demokra-

t.iniai Amerikos lietuviai jos 
duos. Ypatingai duos dau
giau paramos prieš žiemą, ka
dangi atsimena, jog šaltomis 
žiemomis Lietuvoje su drabu
žiais visuomet sunkiau.

Per tuos vienus taikos me
tus ne kažin kiek spėjo dra
bužių prisigaminti. Ypatingai 
jiem trukdė tas, kad nebuvo iš 
ko gaminti ir įrankių, su kuo 
gaminti. Dar koks pusmetis 
ar metai ir jiems mūsų pagal
ba drabužiais nebebus reika
linga. Tą suprasdami, mes 
pasispausime prie darbo da
bar, kad sekamas, Dvyliktasis 
Siuntinys Lietuvos žmonėms, 
būtų "gausus, vertingas ir kad 
išeitų dar pirm didžiųjų 
nančios žiemos šalčių.

Dirbo 29-tos talkoje: 
zas ir Kazys Balčiūnai,
Bunkus, Tamas Lisajus, Leo 
Nekvidavičius, Jonas Rušins- 
kas, Kazys Songaila, Jonas 
Thomsonas, Marcelė Yakštie- 
nė. Grupė kitų gerų darbi
ninkų irgi čia buvo atvykę, 
bet turėjo kitas pareigas—su
sirinkimus. T-a.

N. Y. Komunistai Ko
vingai Veikia už Vietą 
ant Baloto Rinkimuose

Pas A. ir A. Aleknus, Rich
mond Hill, svečiavosi laisvie- 
čiai Petras ir Elena Baranaus
kai su sūneliu, dabar gyveną 
Bridgeporte. Visi dalyvavo 
kriaučių piknike.

atei-

Juo- 
Valis

Jos sveikatai daug 
Sveikata ir buvo pir- 
akstinu apie, Floridą

sugrįžo pasimatyti su

Rudeniop, o gal dar ir 
visai rudeniop, gal tik už 
ros savaičių. Maspetho 2 
lackų ir Pakalniškių šeimos 
išvyksta į Floridą apsigyventi.

Praeitą penktadienį, užėjus 
Laisvės salėn Aido Choro 
praktikų pasižiūrėti, man pa
sirodė, jog matau Adelę Pa
kalniškienę, kuri, tikrai žino
jau, jau nuo Laisvės pikniko 
gyveno Floridoje. Gal akyse 
vaidinasi? — pamaniau. Pa- 
tryniau akis ir dar kartą žiū
riu pirmyn į choristų 
Taip, tikrai Adelė.

Biskelį pasikalbėjom,
nojau,. jog Adelė ten pagyve
no mėnesį išbandymui, kaip 
veiks klimatas į sveikatą, ko
kios gyvenimo sąlygos, ar ga
lės priprasti prie naujo dar
bo? Darbui firmoje, kuriai ji
nai jau seniai dirba knygve- 
de, ji turėjo pasirinkimą — 
liktis čionai esančioje raštinė
je ar vykti tenai. Namų esą 
galima gauti. Pragyvenimo 
sąlygos toje dalyje Floridos, 
kur jie apsigyvens, panašios, 
kaip čia. 
geriau, 
miausiu 
galvoti.

Adelė
šeima, dar kartą apie viską 
su visais čia likusiais pasitar
ti ir padėti viską paruošti ke
lionei. Ir esą pasiruošę išvykti 
taip greit, kaip greit spės vis
ką čionai užbaigti.

Jurgis Zablackas, josios tė
vas, pasiliko Floridoje laukti 
atvykstančių visų kitų. Taigi, 
iš čionai su Adele dar išvyks 
josios vyras Pranas, dukrelė 
Pranutė ir motina Antanina 
Zablackienė, Aido Choro na
riai, taipgi nariai organizaci
jų kuopų Maspethe. Moterys 
dar yra narėmis ir Williams- 
burge veikiančio Moterų Ap- 
švietos Kliubo, o Pranas —Ai
do Vyrų Choro mokytoju. 
Dienraščiui Laisvei šapoje irgi 
pasidaro didelis nuostolis — 
Pranas dirbo linotypu raidžių 
rinkėju. Tai ne mėnesiu ir 
ne metais atpildoma. Ima 
daug laiko šio darbo išmokti, 
priprasti.

Gaila, kad šioji šeima apsi
gyvens toli nuo Miami. Jeigu 
būtų arčiau, artimoje ateity
je galėtume turėti ir puikų 
lietuvių chorą Miami mieste. 
Miami ir artimose apylinkėse 
jau gyvena graži grupė buvu
sių gerų choristų iš Rocheste- 
rio, Newarko ir kitų miestų.

CLAUDIO ARRAU, 
žymus Chiles pianistas, 
skambins Lewisohn Sta- 
diume šio pirmadienio 
vakarą , rugpjūčio 5-tą. 
New Yorko Philharmo- 
niškai Simfonijos Orkes- 
trai vadov aus Efren 
Kurtz.

Legijonierių viršininkai Mau
rice Stember, Amerikos Legijo- 
no adjutantui New Yorko vals
tijoje, pagrasinus neužleisti 
Komunistų Partijos ant baloto 
šiuose rinkimuose, tas paaksti- 
no komunistus ir visus komu
nistų draugus smarkiau dirbti 
uždėjimui komunistų kandidatų 
ant baloto.

Komunistai nori surinkti 12,- 
000 piliečių parašų iki rugsėjo 
7tos. Yra pasimoję surinkti 
bent po 200 kiekviename iš 62 
valstijos apskričių. Įstatymiš
kai yra reikalaujama po 50 iš 
apskrities. O tie 150, tai atsar-l 

ge-

Pas Frank č e r n e v i č ius, 
Maspethe, viešėjo jo sesers 
duktė Mary Rimkus, Laisvės 
skaitytoja ir uoli Lietuvos 
žmonių rėmėja. Ji darbuoja
si su Čheter, Pa., lietuviais, o 
didesnėmis iškilmėmis susisie
kia ir su Philadelphia.

gai, dėl viso ko. Daugiau, 
riau.

Lankėsi Daug Svečių

Gal Bus Mėsos 
kas Visame

Pirkikų Strei- 
Brooklyne

Brooklyno Pirkikų Streiko 
Komitetas planuoja praplėsti 
mėsos streiką į visą Brookly- 
ną. Iki šiol jau antra savai
tė mėsos streikas sėkmingai 
pravedamas Brownsvillej.

Streikas planuojama rugp. 
12-20-tos savaitę.

Vien tik toje sekcijoje ve
damas streikas pradėjo atsi
liepti į mėsos kainas ir į pre-

kybininkų atsinešimą į pirki- 
kus. Jeigu visame pustrečio 
miliono su virš gyventojų 
mieste bus daugiau paspaus
ta, mėsos trustai pajus, turės 
nusileisti.

Komiteto mitingas streikui 
planuoti įvyks rugp. 8-tos va
karą, 160 Montague Street, 
Brooklyne. Kviečia visas or
ganizacijas atsiųsti atstovus.

Informacijos Apie Vėžį
Virš 500 asmenų kreipėsi 

informacijų apie vėžį į nemo
kamą informacijų centrą, pa
vadintą Little Red Door, 130 
E. 66th St., New Yorke.

Tokių centrų kada nors 
pristeigs ir Lietuvoje įsigyve
nęs mūsų dabar pagelbstimas 
įrengti Vėžio Ligos Institutas, 
Vilniuje.

A m e r i k i nė informacijai 
jieškoti ir teikti organizacija 
—American Cancer Society— 
taipgi pasilaiko veik išimtinai 
iš aukų, nors mūsų šalis yra 
turtinga ir sena valstybė, ga
lėtų išgalėti palaikyti tokias 
įstaigas ir be aukų, žmonės 
kas metai sudeda aukomis 
milionus dolerių.

Turintiems apie savo svei
katą abejonių verta nueiti į 
tuos centrus.
gydo.
sikl aušinėję 
žmogaus padėtį, 
tas žmogus yra 
pavojuje. Jeigu 
yra, pataria, kur

Jie patys ne- 
Tačiau specialistai, pa- 

apie atėjusio 
numano, ar 
vėžio ligos 
atrodo, kad 
kreiptis.

Paaukštinimo 40 policijos 
oficierių ceremonijose, praei
ta ketvirtadienį, majoras 
O’Dwyer prašė policistus bū
ti daugiau “salesmanais,” ne
gu įsakytojais. Reiškia, ban
dyti įstatymus pravesti gra- 
žuoju. be kiršinimo žmonių. 
Bet, jeigu to neužteks, tada 
jau “paimkite, kaip jūs žino- 

t te”, sakė majoras.

Walter G. McGahan, 44 m 
Bayside advokatas, paskirtas 
motorinių vežimų deputu ko- 
misionieriu vieton buvusio Ho
race A. Demarest.

Pinigai - Pagunda
Du jauni vyrukai, vetera

nai, tarnavę laivyne, sulaiky
ti kalėjime be kaucijos. Juos 
kaltina, kad jie nuėję į namus 
pas Miss Mary H ey d riek, 
smulkutę, 82 metų amžiaus 
moteriškę, jieškoti ar išvogti 
pinigų, ją surišo, primušė, už
rišo burną ir paliko padegto
je stuboje. Kaimynai ją laiku 
atrado, atgaivino ir nuvežė li
goninėn.

Vyrukai teisinasi, kad 
manę užmušę
dėlto padegę stubą. 
spėjama, kad jie bijojo, jog 
senutė galėjo juos pažinti.

Miss Heydrick gyveno 500 
Dean St., Brooklyne, tik už 
200 pėdų nuo policijos sto
ties. Blogdariukai irgi kai
mynai buvę — vienas, Tho
mas J. O’Brien, 19 m., gyveno 
539 Dean St., o kitą^, George 
Monohan, 20 m.,’ gyveno 156 
Garfield Place.

jie 
užpultąją ir 

Tačiau

Amerikos Naturalės Istori
jos Muziejus išsiuntė ekspe
diciją į Meksiką sumedžioti 
kur nors Coahuila valstijoje 
gyvenančią vandeninę barš- 
kalę gyvatę. Tarpe kitų įran
kių, išsivežė “džypsą” ir 
sunkvežimį.

Brooklyne dadėta nauja 
uniformuotos policijos divizi
ja ir naujas detektyvų dis- 
triktas.

MIRĖ

Pas Joną ir Aldą Ormanus, 
Ridge wood e, svečiuojasi J. 
A. Shimkai iš Pittsburgho ir 
Petrutienė iš Chicagos. Abi 
šeimos yra laisviečiai - vilnie
čiai, taipgi mūsų organizaci
jų nariai ir viso demokratinio 
judėjimo rėmėjai.

Ta proga svečiai atlankė 
dienraščio Laisvės leidyklą ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Centrą.

“Naujoji Francija,” rodoma Embassy Newsreel 
Teatre prie Broadway ir 46th St., New Yorke, greta 
smulkesnių žinelių. Paveiksle apačioje (iš kairės) :

M. Thorez, vadas Kom. Partijos, kuri yra antro
ji Francijoj skaičiumi gautų balsų ir pirmoji veiklume 
Francijos partija; Georges Bidault, prezidentas laiki 
nosios valdžios, vadas Popular Republican Party 
(MRP) ; Leon Blum, Socialistų Partijos vadas. Visi 
jie vadovauja atstovingoms Francijos gyventojų sek
cijoms koalicinėje valdžioje.

Pas Charles ir Mary Brown 
viešėjo Mary Sibol iš York, 
Pa., Brownu auklėtinė, Lais
vės skaitytoja ir’rėmėja. Nors 
tolokai gyvena, Marytė tebe- 
skaito Laisvės ir . 
pramogas savomis, 
vyksta. Jinai 
eis, neseniai iš 
žūsi u veteranu 
neliu dalyvavo 
me Laisvės piknike.

Su Maryte buvo atvykęs ir 
Adam Sibol, jos uošvis. Sve
čiavosi pas saviškius gimines 
Zablackus. Maspethe.

Aido Choro
, į jas at- 

su vyru Fran- 
Europos sugrį- 
ir su mažu sū- 
ir paskiausia-

kutė Elinor, dairydamosi po į 
beveik slegiančiai ankštą mū-j 
sų redakcijos kambariuką 
ko—mylėčiau 
Yorke.

Sveikino Susirinkimas
gyventi

., sa- 
N'ew

KOMUNISTAMS IR RftMfcJAMS
Labai svarbus susirinkimas jvyks 

šio antradienio vakaro 8 vai., rug
pjūčio 6-tą, 419 Lorimer St. Prane
šimai iš nacionalės konferencijos ir 
mūsų pozicijos rinkimuose, planai 
ateities darbam. Nariam privaloma 
būti. Kviečiami ir rėmėjai. — L. K. 
Kliubo Valdyba. (180-181)

Iš Waresham, Mass., Swifts 
Beach, atėjo tokia atvirutė:

Sveikiname visą Laisvės šta
bą! Pasirašo: Railai. Bukniai, 
Mr. & Mrs. Ray Barce.

maty- 
Meno

Drg. Svirplis 
tis ir su Vincu
Sąjungos sekretorių. Sakė, jie
du su dukryte norėtų parink
ti vyrų chorui dainų.

Rugpjūčio 2-rą mus ir LDS 
Centrą atlankė Leo ir Julia 
Svirplis su dukrele Elinor ir 
Mrs. Eugenia Pargelen su 
dukrele Lillian iš Windsor, 
Ont., Canada.

Atvykdami keliavę kana- 
diškiu Ontario ežero šonu. 
Apsilankę Montreal, Quebec. 
Pabuvoję Maine valstijoj, 
Rumforde, pas Svirplienės se-1 
šerį Kilienę. Taipgi užsukę i 
į Massachusetts ir Connecti-į 
cut. Grįžti atgal ketina per! 
New Yorko valstiją, pamaty-i 
ti vieną kitą vietą, tarpe tų ir I 
sceningąjį Niagarą 
puolį, esąntį J. V. ir 
rubežiuje.

Ne vienodą mintį

vanden-
Kanados

viešnios

norėjo 
Bovinu,

at-Penktadienį taipgi mus 
lankė' draugas Zaleckas 
West Lynn, Mass., Laisvės 
skaitytojas nuo’ pat jos užgi
mimo. ■ Atsilankymo proga, 
svečias pasimokėjo Laisvės 
prenumeratą už dviejus me
tus pirmyn. Taipgi norėjęs 
pasimatyti su jo krašto dzūku, 
R. Mizara.

'Zaleckas patsai yra spaus- 
! tuvininkas, per daugelį metų 
turi nuosavą spaustuvę, atlie
ka spaudos darbus kitataučių 
organizacijoms ir įstaigoms. 
Ir čionai buvo atvykęs savo 
spaustuvės reikalais.

išsineš apie mūsų miestą. Mrs. I 
Pargelen ir Lillian pareiškė, 
kad jos čia nenorėtų gyventi. 
New Yorkas joms atrodo per
augęs ir perankštas. Bet smul

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus

BteičiuB su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

f. BZ.MZ.M.

DAKTARAS—DENTISTAS

New Yorko miesto policijos 
viršininkas Wallander paskel
bė paaukštinimą keturiom de
šimtim policistų. Visi, apart 
vieno, jaunesni 40 metų.

New Yorko miestas nuo ar
mijos nusipirko 20 arklių rai- 
tajai policijai. Išsirinkę iš 
257-niu.

Socialiai reikšmingas vei
kalas “Deep Are the Roots” 
liepos 29-tą perstatymas 350- 
tu kartu. Reikšmingo veikalo 
žvaigždės taip pat socialiai ir 
mąsto. Aną dieną Edith At
water, veikalo žvaigždė, va
dovavo paradui prieš aukštas 
kainas.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

4 CHARLES
“įįpSy UP-TO-DATE

BARBER shop
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St«.
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■=* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVenpreoa 4-9612

Mary Walaitis, 40 m. am
žiaus, gyveno 94 Havemeyer 
St., Brooklyn, N. Y., mirė rug
pjūčio 2d., namuose, po virš- 
minėtu antrašu. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
rugpj. 5 d., šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

Herbert Mollenhauer, gy
venąs Freeporte, automobiliu- 
mi mirtinai suvažinėjęs Gus
tav Hardt, 60 metų, to pat 
L. I. miestelio gyventoją, bu
vo pabėgęs iš nelaimės vietos, 
bet paskiau pats pasidavė po
licijai. Hardt važiavęs dvira
čiu bažnyčion.

Yonkerso mokytojai parei
kalavo pakelti algas 20 nuoš.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

. j 9—12 ryteValandos: j

Penktadieniais Uždaryta

7*Xli7*M7*Mi7id

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI .

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141
■

LAIKRODŽIAI 
DAIMONTAI 

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Foimtaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarai*.
—11 """ 1 I


