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J Jungtinių Tautų organiza
ciją padavė prašymą septynios 
valstybės, kad jos būtų priim
tos. Tomis valstybėmis yra Al
banija, Islandija, Mongolijos 
Liaudies Respublika, Afganis-j 
tanas, Trans-Jordan as, Airija j 
ir Portugalija.

Islandija buvo po Danija, 
bet karo metu pasiskelbė ne
priklausoma. Ten ir dabar dar 
stovi Jungtinių Valstijų kari
niai daliniai. Tai yra sala tar
pe Europos ir Amerikos. Ji tu
ri tik 125,000 gyventojų ir 
apie tokios valstybės “nepri
klausomybę” negalima nei 
kalbėti.

Trans-Jordan as, tai yra An
glies kolonija — dalis Pales
tinos. Gyventojų turi taipgi tik 
apie 400,000. Airija karo są
lygose nepadėjo Jungtinėms 
Tautoms, o Portugalija išvien 
laikėsi su fašistine Ispanija. 
Ten ir dabar daug hitlerininkų 
yra radę prieglaudą. Bet jos, 
veikiausiai, bus priimtos be jo
kios “vainos,” nes to nori an
gliškai kalbančių imperialistų 
blokas.

★ ★ ★
Kitaip yra su Albanija. Ta 

šalis visą laiką kovojo prieš 
Mussolinio ir Hitlerio jėgas. 
Bet jos vardu Italijos karalius, 
su kuriuomi Anglijos ir Ame
rikos karo komanda vėliau su
sidraugavo, buvo paskelbęs 
Graikijai karą. Už tai dabar 
Graikijos fašistai kaltina Al
banijos liaudį. Jie yra priešin
gi Albanijos priėmimui j 
Jungtinių Tautų Organizaciją. 
Jie gaus ir pasekėjų.

★ ★ ★
Mongolijos Liaudies Respu

blika aktyviai dalyvavo kare 
prieš Japoniją. Jos armija, iš
vien su Sovietų Sąjungos Rau
donąja Armija, ištaškė vyriau
sias Japonijos karo jėgas 
Mandžurijoj. Jos armija pa
dėjo išlaisvinti Chiniją iš ja
ponų jungo. Bet generolo 
Chiang Kai-sheko atstovas 
priešingas priėmimui Mongoli
jos Liaudies Respublikos i šią 
organizaciją.

★ ★ ★
Afganistanas yra 250,000 

ketvirtainių mylių valstybė su 
12,000,000 gyventojų. Jo priė
mimui vargiai bus surasta kliū
tis. Tame pasaulio kampe bu
vo iki šiol ramu: bet dabar 
jau britai imperialistai pradė
jo kurstyti tos šalies valdžią 
prieš Tarybų Sąjungą. Jų ko
respondentai blofina, būk So
vietų Sąjunga kėsinasi ant Af
ganistano nepriklausomybės.'

★ ★ ★
Pirma Anglijos imperialis

tai skelbė, kad jie nesutinka, 
jog demokratinė Lenkija tu
rėtų Pamarį ir Sileziją, tai yra 
tuos plotus, kuriuos senovėj 
vokiečiai buvo pavergę, o da
bar Lenkija atgavo.

Tam pritarė ir Lenkijos 
“patri jotas” Mikolaičikas ir jo 
partija, nepaisant to, kad Len
kijoj liaudis 10,534,679 bal
sais už tai nubalsavo. Dabar 
prie Mr. Bevino pozicijos pri
sidėjo ir vokiečiai “demokra
tai” anglų ir amerikiečių oku- 
puotoj Vokietijos dalyj. Jie 
reikalauja atstumti Lenkijos 
sieną nuo Oderio bent 100 my
lių į rytus. Bet veltui jų tos 
pastangos. Demokratinė Len
kija kietai atsistojo prie Ode
rio ir Stetino prieplaukos ir 
iš ten nesijudins.

Walter Lippman labai daug 
rašo prieš Sovietų Sąjungą, bet 
tai jo sena tema. Jis dar 1918 
metais Turkijai buvo padova
nojęs Užkaukaziją, Užkaspiją 
(Turkestaną) buvo skyręs An
glijos imperialistams, o kitas 
dalis Tarybų Sąjungos buvo 
ątidavęs kitiems. Raudonosios 
Armijos smūgiai į niekus pa
vertė jo tas teorijas.
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SOVIETAI UŽĖMĖ 200 
SVARBIŲJŲ PRAMONIŲ 
RYTINĖJ VOKIETIJOJ

Kad Amerika Sulaikė Karinius 
Atlyginimus Sovietam, Todėl 

Jie Ima Vokiečių Įmones
Berlin. — Karinė Sovie

tų vyriausybė perėmė į sa
vo rankas du šimtus svar
biausių pramonių sovietinė
je Vokietijos dalyje. Tai 
todėl, kad amerikonų val
dyba pietiniai - vakarinėje 
Vokietijoje sulaikė karinių 
atlyginimų siuntimą Sovie
tams iš tos srities, kaip 
praneša Marguerite Hig
gins, N. Y. Herald Tribune 
korespondentė.

(Anglai iš savo užimtos 
šiaurvakarinės Vokietijos 
taipgi sustabdė karinius 
atlyginimus Sovietų Sąjun
gai. Potsdamo - Berlyno 
konferencija buvo skyrus 
tam tikrus atlyginimus So
vietams iš amerikinių ir an
gliškųjų Vokietijos dalių. Į 
atlyginimų sąskaitą, pagal 
tos konferencijos tarimą, 
turėjo būt siunčiama Sovie
tams ypač mašinos, fabri
kiniai įrankiai ir pramonei 
reikalingos medžiagos.)

Dabar Sovietų užimtose 
vokiečių pramonėse dirba 
1,300,000 žmonių, arba treč
dalis visų pramoninių dar
bininku sovietiniame Vo
kietijos ruožte.

Tarp perimti! į Sovietų 
rankas pramonių yra šios:

I. G. Farbenindustrie fa
brikai Saksonijos provinci
joje, o tarpe jų — Leuna 
chemikalų dirbyklos Merse- 
burge, Bitterfelde ir Wol- 
line: Zeiss optiškų stiklų 
fabrikai Jenoje; svarbusis 
vario fabrikas Saksonijoj; 
Brabag rudosios anglies ir 
gazolino kompanijos įmo
nės Thuringijoj; Kruppo- 
Grusono mašinų statymo 
fabrikai Magdeburge ir Po-

MASKVA IŠSPAUSDINO 
BYRNESO KALBA

Maskva. — Čionaitįniai 
laikraščiai ištisai įtalpino 
Amerikos valstybės sekre
toriaus James Byrneso kal
bą, kurią jis taikos konfe
rencijoj pasakė prieš Sovie
tų delegatą, užsieninį mi- 
nisterį Molotovą. Byrnes 
tvirtino, kad Sovietai ne- 
drįsią jo kalbos išspausdint.

lysius mašinų fabrikas Des
sau.

Be to, Sovietai užėmė 
įvairius geležies, elektros 
fabrikus, mašininių įrankių 
dirbyklas ir ti-ąšų ir anglies 
kasyklas.

Tų įmonių dirbiniai bei 
produktai bus naudojami 
kaip karinių nuostolių atsi
teisimai Sovietams.

IRANO PROTESTAS
PRIEŠ ANGLIJA

Teheran. — Irano valdžia 
formaliai užprotestavo, kad 
Anglija traukia savo ka
riuomenę iš Indijos į Bas
ių, pietiniame Irake, arti 
didžiųjų Irano žibalo vers
mių. Kartu Iranas reika
lauja, kad Anglija atšauktų 
savo skelbimus, būk gręsiąs 
pavojus anglų gyvybei ir 
nuosavybei toje žibalo sri
tyje.

(Neseniai įvyko visuotinas 
iraniečiu darbininku strei
kas prieš tenaitinę anglų 
viešpataujamą žibalo pra
monę Irane. Anglai telkia 
savo armiją į pasienį, kad 
galėtų įsikišti prieš Irano 
darbininkų unijas ir strei
kus.)

Puerto Rico ir Haiti 
Žemės Drebėjimas

Puerto Rico saloje ir Do
minican respublikoje, Haiti, 
vėl smarkiai drebėjo žemė. 
Spėjama, kad šį kartą žuvo 
daugiau žmonių, negu per 
žemės drebėjimą praeitą 
sekmadienį. Tada apie 60 
asmenų neteko gyvybės.

Amerikos lėktuvai
PRIEŠ INDONEZUS

Batavia, Java. — Rolan
dai, vartodami 8 ameriki
nius lėktuvus, paleido 24 di
deles bombas į Indonezijos 
patrijotų kariuomenę. Tą 
žygį jie padarė su anglų ko
mandos užgyrimu.

ORAS. — Bus šilta.

BRANGININKAI GRŪMOJA 
NEGAMINU ČEVERYKŲ

Washington. — čeverykų 
fabrikantai reikalauja visai 
panaikint jiems kainų kon
trolę. Kainų Administra
cija jau tris sykius šiemet 
leido pabrangint čeverykus 
po tiek, kad jų kompanijos 
gautų 250 milionų dolerių 
daugiau pelno per metus. 
Odų bizniams tuo tarpu bu
vo pakelta metinis pelnas 
33 milionais dolerių. O da
bar jie reikalauja dar pa
brangint odas 10 iki 15 nuo
šimčių. Skerdyklos krau

nasi odas į sandėlius, lauk
damos naujo kainų pakėli
mo.

Fabrikantų, ^odadirbių ir 
skerdyklų sąmokslas gręsia 
sustabdyt čeverykų gamini
mą apie šio mėnesio pabai
gą, jei Kainų Administraci
ja nepatenkins jų reikala
vimų. O tų reikalavimų 
įvykdymas reikštų pusę bi- 
liono dolerių daugiau per 
metus iš vartotojų į čevery
kų ir odos biznių iždus.

Knox Henry, veteranas, kariavęs Afrikoj, tapo iš
rinktas šerifu Athens, Tennessee valstijoj. Veteranai 
susimobilizavo ir laimėjo rinkimus prieš senąją politinę 
mašiną. O kada ta norėjo vaduotis spėka pasilaikymui 
galioje prieš balsuotoją valią, veteranai taipgi panau
dojo spėką. Ginkluoti susirėmimai tęsėsi per 6 valan
das. Veteranai buvo visai užvaldę Athens miestą ir 
apskritį.

TAIKOS KONFERENCIJA 
ATMETĖ REIKALAVIMĄ 
2 JI. TREČDALIŲ BALSU

Anglai-Amerikonai Saro Naudai 
Pervarę Paprastos Daugumos 

Tarimus, - Sako Molotovas
Paryžius. — Sovietų de

legatas taikos konferenci
joje, užsieninis ministras 
Molotovas reikalavo at
šauk t taisyklių komiteto 
tarima kas liečia balsavi
mus konferencijoj. Nes 
taisyklių komitetas nutarė, 
pagal anglų - amerikonų 
pasiūlymą, kad ir paprasta 
konferencijos balsų daugu-

GEMBLERIŲ LAIVO 
RIEBUS BIZNIS

Arkansas Veteranai 
Buriasi Apvalyt 
Vietinę Valdžią

Danville, Ark.—Karo ve
teranai sušaukė masinį su
sirinkimą ir pradėjo veiklų 
vajų, kad ateinančiuose rin
kimuose laukan iššluotu su
gedusią demokratų politi- 
k i e r i ų m a š iną Danville 
mieste ir apskrityje. Vete
ranai statys savo kandida
tus.

Danvillės veteranai gavo 
įkvėpimo iš Athens, Tenn., 
kur buvusieji kareiviai lai
mėjo rinkimus prieš kuk- 
luksinės demokratų maši
nos diktatūrą. Athens ve
teranai pavartojo net fizi
nę jėgą, kuomet politikie
riai mėgino suklastuot bal
sus.

Protestantai Sako, 
Franko Viešpatauja 
Su Vatikano Parama

New York. — Protestan
tų žurnalas The Protestant 
rašo, kad Franko ^fašistų 
diktatūra Ispanijoj pasilai
ko žymia dalim su popie
žiaus - Vatikano parama. 
“Ypač karui pasibaigus, 
Vatikanas sukruto j ieškot 
Frankui pritarimo pasauly
je,” sako The Protestant. 
“Popiežius Pijus XII sten
giasi išlaikyt klerikalinį fa
šizmą Ispanijoj ir sugrąžint 
karalių, nors ir palikt Fran
ko, kaip valdžios galvą. O 
1936 ' m. Romos bažnyčios 
išleistas lapelis šaukė pa- 
remt ‘šventą’ Franko - Hit- 
lerio-Mussolinio karą prieš 
Ispanijos respubliką.”

Long Beach, Calif.—Val
stijos vyriausybė suėmė 
gemblerių laivo Lux “admi
rolą” Tony Cornero Strallę 
ir 4 jo bendrus. Užsistatę 
parankas, jie sugrįžo į laivą 
ir toliau varo milioninį biz
nį iš tūkstančio gemblerių.

Californijos valstijoj už
drausta gemblerystė. Bet 
Tony sako, kad jų laivas 
veikia atviroj, nepriklau-1 
sančioj valstijai jūroj, už! 
poros valandų plaukimo į 
nuo kranto. Todėl valstija 

■neturinti teisės prieš juos.

PRAŠOM ATSIUST AUKOTOJI) VARDUS
Oficialis vajus dėl įrengimo Vilniuje Tiriamosios 

Medicinos ir Vėžio Ligos Instituto pasibaigė su liepos 
mėnesio paskutine diena. Tačiau dar ne visos surinktos 
tam tikslui aukos susiųstos į centrą. Prašome tatai be 
atidėliojimo padaryti. Mes jau susisiekėme su atitinka
momis' firmomis ir pradedame duoti užsakymus. Jau 
esame užsakę Institutui aparatūros už apie $21,000. 
Tuojau duosime daugiau užsakymų. Paaiškėjo, kad kai
nos ant visko labai smarkiai kyla, todėl mes norime už
sakymus paskubinti.

Džiugu gerajai visuomenei pranešti, kad šis mūsų 
vajus netikėtinai gražiai pavyko. Jau turime sukėlę 
apie $75,000. O kaip sakyta, dar ne visos surinktos 
aukos yra susiųstos į centrą. Kai visas reikalas bus 
galutinai sutvarkytas, paskelbsime, kiek tikrai tapo au
kų surinkta.

Būtinai atsiųskite j Centrą visų stambesnių auko
tojų vardus ir pavardes, tai yra, tų, kurių dar nesate 
prisiuntę. Juos visus turime gauti ne vėliau pabaigos 
rugpjūčio mėnesio. Visus aukų rinkėjus prašome šį 
reikalą sutvarkyti. >

Aišku, kurie norėtumėte savo auką padidinti arba 
kurie dar nesate Instituto įrengimui aukoję, dar galite 
paaukoti ir skubiai atsiųsti į centrą žemiąu paduotu 
adresu.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 
419 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Key West, Fla.— Karinio 
laivo virėjas D. J. Watso- 
nas prisipažino nužudęs jū
reivį B. L. Hobbsą.

Suimtas Amerikos 
Išdavikas Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija. — 
Armijos sekliai sučiupo 
amerikoną Douglasą A. 
Chandlerį. Jis, pasivadinęs 
Paul Revere, vedė nacių 
propagandą prieš talkinin
kus karo metu per Berly
no radiją; už tai bus teisia
mas kaip išdavikas.

POLITINIO VEIKIMO 
MOKYKLOS

Washington. — CIO Po
litinio Veikimo Komitetas 
praeitą mėnesį čia turėjo 
mokyklą, kurią lankė daug 
studentų iš įvairių šalies 
kampų. Mokykla juos lavi
no, kaip veikti rinkimų va
juje, kad būtų išrinkti pa
žangūs demokratiniai kan
didatai.

ma gali daryti nutarimus, 
kurie bus perduoti kaipo 
patarimai Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų tary
bai.

Molotovas reikalavo da
ryti tarimus ne mažiau, 
kaip dviem trečdaliais kon
ferencijos balsų. Jis tvirti
no, kad anglų - amerikonų 
blokas savo naudai pervarė 
taisyklių komitete balsavi
mą paprasta balsų daugu
ma, kurią jie turi iš anks
to.

Jungtinių Valstijų dele
gatas, valstybės sekretorius 
James Byrnes rūsčiai atsa
kė, kad Molotovas, girdi, 
norįs diktuoti visiems.

Byrnes tvirtino, kad “ne
są jokio anglų - amerikonų 
bloko.” Jis įspėjo, kad Ame
rika gali Sovietams dary
ti “tik kai kurias nuolaidas, 
bet ne visas.”

Galų gale, konferencija 
15 balsų prieš 6 ir užgyrė 
dvilypį anglų - amerikonų 
pasiūlymą — daryti tari
mus dvejopai: arba dviem 
trečdaliais balsų arba pa- * 
prasta dauguma.

J u goslavijos delegatas 
įspėjo, kad jis, turbūt, ne
galės dalyvauti taikos kon
ferencijos darbuose, jeigu 
ji darys tarimus paprastą- 

I ja balsų dauguma.

KARINIO LĖKTUVO NE
LAIMĖJ ŽUVO 8

Honolulu. — Nukrito į 
jūrą Amerikos laivyno lėk
tuvas. Su juom žuvo 8 as
menys.

NAUJAS, GALINGIAUSIAS 
AMERIKOS BOMBANEŠIS

Fort Worth, Tex. — Sėk
mingai išbandytas naujas 
Amerikos bombanešis XB- 
36, didžiausias ir galingiau
sias pasaulyje. Jis su še
šiais motorais, gali vienu 
pradėjimu nulėkti 10,000 
mylių in neškis bent 30 tonų 
bombų. XB736 yra 163 pė
dų ilgio ir 230 pėdų pločio 
per sparnus.

(Daugiau žinių 5 puslp.)

ARABU VADAS PAREIŠKIA 
PASITIKĖJIMU RUSAIS

I „

Jeruzalė. — Palestinos 
Arabų Komiteto direkto
rius Ahmed B. Shukairy 
užreiškė, kad jie atmes an
glų pakvietimą diskusuot 
Palestinos paskirstymą į 
keturias “pusiau - savival- 
diškas” dalis, pagal Angli
jos planą.

Anglai vieną Palestinos 
dalį skiria arabams, kitą 
žydams, o dvi dalis ketina 
patys tiesiogiai valdyt. O 
Shukairy sako, visa Pales
tina arabų žemė.

Nepatenkintas anglų-am- 
erikonų planais, Shukairy 
pareiškė:

“Aš manau, rusai geriau 
tinka pamokyt pasaulį, 
kaip galima panaikint tau
tines ir religines skriaudas. 
Mes gal turėsime vėl kreip
tis į Rusiją dėlei paramos, 
jeigu vakarinės demokrati
jos išduos mus.

“Atrodo, kad jos mus iš
duoda,” pridūrė tas Pales
tinos arabų vadas.'
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Štai Jų “Spaudos Laisvė”
Pastaruoju laiku turčių spaudoj vedama nuolatinė 

antisovietinė propaganda. Visa kapitalistinė spauda pil
na išmislų, bet labiausiai atsižymi, tai Hearsto spauda.

Aną dieną New York Journal-American išspausdi
no eilę paveikslų, kaipo “išimtinos svarbos” su užrašu: 
“Reds Dunk Themselves at Morgan Beach... Journal 
Photog Greeted With Barrage of Rocks.”

Tai dalis tos propagandos, kuri vedama prieš Ta
rybų Sąjungos Supirkimo Komisijos narius Amerikoj, 
kurie yra pasirandavoje Morgano namus Glen Cove. 
Turčių spauda visko išmislina, kad tie Tarybų šalies 
žmonės “nuogi maudosi,” kad jie “nežmoniški.” Tas 
patsai tonas, tas patsai atsinešimas, kokis buvo keli 
metai atgal linkui Sovietų darbininkų Pasaulinėj Paro
doj.

Tie paveikslai, tilpę Hearsto spaudoj, atkreipė atydą 
tūlos Mr. Herbert Marks šeimos, kuri yra susirišus su 
E. B. Marks Music Corp. RCA. Marksai pažino pa
veiksle patys save, savo automobilių ir jie pasiuntė 
Hearsto redaktoriams protestą, kad juos išvadino “rau
donais.” ( ,

k

Pasirodo, kad Mr. H. Marks šeima maudėsi pusė 
mylios atstumo nuo tos vietos, kur Sovietų Sąjungos 
žmonės turi pasirandavoje namą. Jie matė, kad kokis 
tai vyrukas atėjo ir traukė jų paveikslus. Hearsto re
porteris Gebman, įtalpindamas tuos paveikslus rašė, 
būk jį “rusiškai koliojo ir akmenimis mėtė.” Mr. Marks 
šeima sako, kad jie nei kalbėjosi su juomi, neigi kas jį 
akmenimis mėtė, o rusiškai jie kalbėti negalėjo, nes 
nemoka, nes yra amerikiečiai.

Štai kokius “faktus” naudoja Hearstas ir kita tur
čių spauda kiršinimui Amerikos žmonių prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš jos piliečius. Ir dar Mr. Byrnes Pa
ryžiuj turi drąsos kalbėti, būk Amerikos valdančioji kla- 

' sė gerbia Sovietų Sąjungos piliečius, būk tarpe abiejų 
šalių piliečių santykius blogina tik Molotovas. Hearsto ir 
kitų turčių spaudai viskas tinka niekinti Tarybų šalį 
ir jos piliečius, bet tai nėra naudinga Amerikos žmonėms.

“Demokratija” ir Taikos Konferencija
Turčių spauda, aprašydama Taikos Konferenciją, 

bando perstatyti, būk Mr. Byrnes ten gina demokratijos 
reikalus, o Molotovas tam priešingas.

Bet su tokiu perstatymu nesutinka net New Yorko 
Herald-Tribune dienraštis, kuris stato sekamą klausimą:

“Kokia ten bus ‘demokratija,’ jeigu su taip mažu 
gyventojų skaičiumi Naujoji Zelandija yra statoma ly
giomis su Sovietų Rusija, arba kokia gi bus lygybė, jeigu 
Jungtines Valstijas statyti lygiomis su Ethiopija?”

Naujoji Zelandija yra Anglijos kolonija; ji turi tik 
1,600,000 gyventojų, gi Sovietų Sąjunga turi apie 200,- 
000,000! Ir minimas republikonų dienraštis sako, kad 
Mr. Byrnes “faituojasi” ne už “demokratiją,” bet už 
“moralę paspirtį” savo pozicijai.

Aišku, kad rankų pakėlimu pamatinių klausimų ne
galės Paryžiaus konferencijoj išrišti. Galutinas žodis 
priklausys Keturių Didžiųjų — Jungtinių Valstijų, So
vietų Sąjungos, Anglijos ir Francijos—užsienio ministe- 
riams. Gi ten reikalingas visų vienodas balsavimas, bile 
kuri šalis gali atmesti kitų trijų reikalavimus. Bet Mr. 
Byrnes tada galės sakyti, kad jis elgiasi “demokratiš
kai,” kad už jo poziciją buvo “didžiuma,” jeigu jau ne 
du trečdaliai balsų.

Geras Derlius Sovietų Sąjungoj
Po baisiojo karo, kuris tiek daug šalių nuteriojo, 

kada dar daugeliui milionų žmonių gręsia alkis, tai labai 
svarbu, kad Sovietų Sąjungoj gerai užderėjo javai. Žem
dirbystės komisaras J. A. Benediktovas paskelbė, kad 
javų suvalymas eina daug greičiau, kaip pereitais me
tais, nes yra daugiau mašinų ir geriau prisirengta. Jau 
vienas trečdalis javų suvalytas.

Kas dėl derliaus, tai jis vienas iš puikiausių į dau
gelį metų. Kubaniuje, Salske, pietų Ukrainoj, Priekau- 
kazijoj, kur javų suvalymas eina anksčiau, negu šiauri
nėse tarybinėse respublikose, kaip ve Tarybų Lietuvoj, 
yra labai gražiai javai užderėję. Net pietų Ukrainoj, 
kur pavasarį buvo ilgoka sausra ir bijota dėl žiemkenčių, 
ir tai pasirodė geras derlius. Zaporožės srityj dauge
ly] vietų suimta po 48 bušelius grūdų nuo kiekvieno ak
ro žemės.

Užderėjimas javų Tarybų Sąjungoj ne vien aprūpins 
jos gyventojus duona, bet suteiks galimybę iš ten pa
gelbėti ir kitoms šalims. Tą numato ir amerikinis ko
respondentas Mr. D. Middleton.

Atrodo, kad dabar Vati
kano popiežius mažai laiko 
turi poteriauti. Jis labai 
užimtas pasauline politika. 
Kad sėkmingiau varyti po
litikos darbą, tai metų pra
džioj jis pasiskyrė dar 32 
naujus kardinolus. Į kardi
nolų sąstatą buvo parinkti 
politikai, kaip F. J. Spell
man, S. A. Strich iš Ame
rikos, A. S. Sapiega iš 
Lenkijos, T. Tien iš Chi- 
nijos, kurie, atrodo, mažai 
laiko turi poteriauti, nes 
nuolatos užimti antiliau- 
diška politika.

Chinijoj vos iškeptas jo 
kardinolas T. Tien šaukia 
pasaulinę reakciją į karą 
prieš Chinijos demokratinę 
liaudį. Anglijoj naujai iš
keptas kardinolas B. Grif
fin ateina Lenkijos dvarpo
niams ir reakcininkams į 
pagalbą ir išvien su lenkų 
kardinolais, Hlondu ir Sa
piega,- šaukia reakciją ka- 
ran prieš liaudį, faktiškai 
užgiria žydų pogromus.

Kada artinosi Franci joje 
ir Italijoj parlamentiniai 
rinkimai, tai Vatikano po
piežius šaukėsi į tų šalių 
katalikus, poteris, jauni
mą, kad jie nebalsuotų už 
komunistus, kad jie “at
liktų šventą pareigą” bal
suodami už dvarponių ir 
milionierių kandidatus.

Pas popiežių susitiko bri
tu kardinolas Bernardas 
W. Griffin ir iokičių kar
dinolas Conradas von Prey- 
sing, apsikabino, pasibučia
vo ir prisiekė kovoti prieš 
“bedievius bolševikus.”

Vėliausias Vatikano po
piežiaus “pasižymėjimas”, 
tai prašymas, kad Lenkijos 
demokratinė vyriausybė 
“sutaupintų gyvastį” Hitle
rio fašistų vadui Arthurui 
Greiseriui. Arthur Greiser 
buvo Hitlerio viršininkas 
okupuoto j Lenkijoj. Pagal 
jo įsakymą gal būti šimtai 
tūkstaflčių lenkų katalikų 
buvo nukankinti, pakarti, 
sušaudyti ir gyvi pečiuose 
sudeginti! Bet kada demo
kratinės Lenkijos vyriausy
bė nuteisė tą nacių vadą 
pakarti, tai Vatikano po
piežius atsiminė, kad tas 
yra “priešinga katalikų 
mokslui” ir per savo kardi
nolus įteikė lenkų vyriausy
bei prašymą, kad tas fašis
tas nebūtų žudomas. Bet gi, 
kada Greiseris ir jo šaika 
dešimtimis tūkstančių žudė 
lenkus katalikus, tai Vati
kano popiežius neprisiminė 
to katalikiško mokslo apie 
“Neužmušk!”

Popiežiaus Pijaus XII-jo 
meilė fašistams ir hitleri
ninkams yra ne naujiena. 
Kada jis buvo dar kardino
lu, kurio tikras vardas Eu
genio Pacelli, ir gyveno 
Varšavoj, tai sėbravosi su 
lenkų fašistų vadu Juzefu 
Pilsudskiu, kuris pavergė 
didelius plotus Vakarų 
Baltrusijos, Ukrainos,'taip
gi Vilniją su Lietuvos sosti
ne Vilniumi. Dabartinis po
piežius — E. Pacelli — vi
sais klausimais rėmė lenkų 
fašisto “maršalko” Pilsuds
kio agresijų planus.

Kada Italijoj įsigalėjo fa
šistai, su MUssoliniu prieša
kyje, tai pradžioje fašistai 
aprėžė Vatikano popiežiaus 
biznį. Bet greitai tie “ne
susipratimai” baigėsi, nes 
dar popiežius Pijus XI-tas 
pareiškė: “Mussolinis—yra 
žmogus Dievo apreiškimu.” 
Mat, visa reakcija džiaugė
si, kad Mussolinis ir jo šai
ka “išgelbėjo Italiją nuo re
voliucijos.”

Vasario 11 d., 1929 me
tais, popiežius pasirašė su 
Mussolinio valdžia sutartį 
ir visus “nesutikimus” bai
gė. Popiežius palaimino fa
šistų viešpatavimą, gi Mus
solinis pripažino “Vatikano 
valstybės nepriklausomy
bę”, speciales privilegijas 
katalikų bažnyčiai Italijoj, 
įmokėjo Vatikanui 750,000,- 
000 lirų pinigais ir 1,000,- 
000,000 lirų valstybiniais 
bonusais. Taip susidarė 
blokas tarp Mussolinio val
džios ir Vatikano popie
žiaus.

Kada Mussolinis, 1936 m. 
užpuolė Ethiopija (Abissi- 
niją) ir fašistų armija, nau
dodama gazus ir kitokias 
žiaurias priemones, paver
gė tą šalį, tai popiežius už- 
gyrė fašistų žygį ir Mus- 
solinį pasveikino “krikščio
niška pergale.”

Kas liečia Vokietijoj na
cius, tai dabartinis popie
žius, dar būdamas kardino
lu — E. Pacelli — jau 1930 
metais— pasiūlė vokiečių 
katalikų bažnyčiai suderin
ti veikimą su nacionalistais 
— socialistais (naciais). 
Kada Hitleris pagrobė ga
lią, tai E. Pacelli, būdamas 
sekretoriumi pas popiežių 
Pijų' XI-tąjį, varde popie
žiaus davė vokiečių katali
kų bažnyčiai įsakymą “ne
sipriešinti Hitlerio valdžiai 
net ir tada, jeigu jis užda
rytu kataliku partijos cent
rą.”

Kada Hitleris ir Musso
linis 1936 m. užpuolė Ispa
nijos liaudį, kur per tris 
metus žiauraus karo šim
tus tūkstanęių išžudė dar
bininku ir valstiečiu kata- c- c
likų, kur fašistai šimtus 
katalikų kunigų nužudė, tai 
E. Pacelli, jau būdamas po
piežiumi — Pijum XII, bu
vo fašisto generolo Franco 
ir jo sėbrų pusėj. Ir dabar 
tas pats popiežius užstoja 
Ispanijos fašistus prieš 
liaudį, neva kaipo “katali
kų bažnyčios gelbėtojus.”

Kada Hitleris pagrobė 
Austriją, tai, popiežiaus in
strukcijomis, katalikų vys
kupai ir kunigai šaukė žmo
nes nesipriešinti naciams. 
Tokios pat politikos jie lai
kėsi Čechoslovakijoj ir Len- 
kijoj.

Kada 1939 m. jau buvo 
aišku, kad Hitlėris ir Mus
solinis užpuls Lenkiją, Ma
skvoj ėjo derybos tarpe 
Sovietų Sąjungos, Franci
jos ir Anglijos, tai popie
žius Pijus XII įsakė Lenki
joj ir Lietuvoj katalikų 
bažnyčiai priešintis tam 
susitarimui. Popiežius ypa
tingai buvo prieš ‘‘Sovie
tų - Anglijos bloką” bend
ram apsigynimui.

Kada Hitlerio ir Musso

jis dare, tikėdamasis Hitle
rio ir Mussolinio pergalės.

Bet Vatikano popiežius 
rankų nenuleido. Jis yra 
“šventas” dėl kokių 500 mi
lionų katalikų žmonių. Jo 
įsakymus vykina dešimtys 
tūkstančių vyskupų, archi- 
vyskupų ir milionai kunigų. 
Jis yra vienas iš bagočiau- 
sių žmonių pasaulyj. Jis 
turi galingą spaudą ir drū
čiai organizuotą katalikų 
bažnyčios aparatą. ' Ką 
šiandien pasakys popiežius 
Vatikane, tai rytoj milionai 
vyskupų, archivyskupų, ku
nigų, zokoninkų kals žmo
nėms į galvą gyvu žodžiu ir 
per galingą spaudą. Kas 
bus įsakyta prakeikti, tai 
jie tą padarys, kas bus į- 
saky ta. išgirti, tai jie ir 
tą atliks! Reikia reakcijai 
pasmerkti Lenkijos liau
dies demokratinę valdžią, 
tą daro popiežiaus kardino
lai Hlondas, Griffinas ir 
Sapiega, kad ir žydų po
gromų klausime, nors tuos 
pogromus s u o r g anizavo 
Hlondu ir Griffinų drau
gai. Reikia organizuoti pa
saulio opiniją prieš Chini
jos liaudį, prieš tos šalies 
demokratiją, tą atlieka 
kardinolas Tien ir visa ka
talikų bažnyčios hierarchi
ja.

Ir visa tai daroma reli
gijos ir Kristaus vardu. 
Daroma neva katalikų už
tarimui, bet prieš katalikų 
darbininkų, valstiečių ir in
teligentijos reikalus, nau
dai saujalės turčių. Kada 
naciai milionais katalikus 
žudė, tai popiežius to “ne
matė”. Bet kada liaudies 
ranka uždėjo kilpą ant na
cių vado Greiserio kaklo, 
tai popiežius katalikų baž
nyčios vardu skubėjo iš
gelbėti nacių vado gyvastį!

Net ir Taikos Konferen
cija Paryžiuj nėra be popie
žiaus įtakos. Eilė delegatų 
atvyko į tą konferenciją su 
popiežiaus nurodymais ir 
įsakymais. Ir jie nedirbs 
Taikos Konferencijos gero
vei, neigi jiems apeina pa
stovi pasaulyj taika. Jie sa
kys karštas kalbas neva 
gindami “mažų tautų” ir 
“religijos reikalus”, o tik
rumoj gindami reakcijos 
pozicijas.

D. M. š.

linio gaujos nusiaubė Eu
ropą, milionais žmones grū
do į koncentracijos loge- 
rius, kalėjimus ir žudė, tai 
niekas negirdėjo nei Kalė
dų, nei Velykų dienomis 
popiežiaus išstojimo prieš 
fašistų žvėriškumą. Popie
žius sakė abstrakčias kal
bas, vengdamas išsitarti 
bent žodelį, kurį nacių pa
vergtos tautos suprastų, 
kaipo jų užtarimą. Bet jis 
niekados nesivaržė perkū
nais svaidęs į Sovietų Są
jungą, į komunistus, į 
“marksistus bedievius”, kas 
pilnai sutiko su Goebbelso 
propaganda.

Jungt. Tautų pergalė, — 
par bloškimas Hitlerio, Mu
ssolinio ir Japonijoj impe
rializmo, tai vyriausiai 
nuopelnas Sovietų Sąjun-. 
gos, kuri į šipulius sudaužė 
popiežiaus planus, kuriuos

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Debunking myths and
phonies is our job. It is the 

job of every self-respecting 
columnist and reporter who 
has the public interest at 
heart.

So when we spot a phony we 
track it down and make the 
information available to our 
readers.

—o—
Recently we tagged an in

flated claim in the New York 
Times. The yarn was a report 
that the so-called American 
Lithuanian Council had sent 
a cable to Secretary of State 
Byrnes in Paris. This part of 
the report was probably cor
rect. It was the claim that the 
so-called council represented 
a million Lithuanians that 
sounded pretty screwy to us. 
We checked the claim against 
the World Almanac for 1946.

—o—
The World Almanac con

firmed our suspicions. The 
council claim was just so much 
malarky, probably circulated 
to impress “responsible autho
rities.” Assuming that a news
paper which boasts that it 
publishes only “All the News 
That’s Fit to Print” was being 
taken in by a bunch of shys
ters, we communicated with 
the editor of the New York 
Times.

—o—
In a letter to the Times edi

tor, in behalf of the Centre of 
Democratic American Lithua
nians, we (Cent the following 
information :

“In The New York Times, of 
July 30 there appeared a 
story under the heading ‘Lith
uanian Protest’ — ‘Group 
Here Objects to Russia’s Pre
senting Baltic Delegates’. In 
the story it was reported that 
‘the Lithuanian . American 
Council, representing a mil
lion Lithuanians in this coun
try’ had sent a cabled message 
to Secretary of State James F.

Laiškas Laisvės 
Administracijai

Iš LOWELL, MASS.
Gerb. L. administracija:
Mes, lowellieciai, siun

čiam čekį $12.35 vertės dėl 
draugų braziliečių Laisvės 
prenumeratos. , Mes lowel
lieciai ir apylinkės draugai 
turėjom parengimėlį 14 
Tyler st., Liet. Piliečių 
Kliube. Draugai pakėlė 
klausimą, kad užrašyti bra- 
ziliečiam Laisvę ir visi sve
čiai tam pritarė, padarė 
rinkliavą ir surinko $12.35.

Aukojusių vardai: Po $1: 
F. Kaladinskas, F. Greska, 
A. Rutkauskas, J. Gecavi- 
čius, U. Daugirdienė, V. 
Vilkauskas, M. Vitkauskie
nė, K. Barauskas ir Barau
skienė, V. Chulada. Po 50c: 
A. Drazdauskas, K. Kaju- 
tis, J. Gudaitis, M. Dovi- 
donis. J. Palubinskas davė 
25c., ir R. Karsonienė 10c.

Velinam savo broliams 
braziliečiams laimingai ve
sti darbininkišką kovą už 
savo reikalus.

Lietuvių Piliečių Kliubo 
Narys.

DANIEL J. TOBIN,
Intern ational Brother
hood of Teamsters, AFL, 
prezidentas, smerkė sena
torių Bilbo ir jį iš naujo 
nominavusius “tyro balto
jo kraujo” šalininkus. Jis 
sakė “Mississippi gali 
pasiųsti Bilbo atgal į Se
natą, bet Senatui nėra rei
kalo jį priimt. Turėtų jį 
pasiųsti atgal, geriausia 
galvijų vagone.”

ŠIĄ DIENĄ * 
★ pas KRIENĄ

Kartą sūnus, nužudęs sa
vo tėvą ir motiną, maldavo 
teismą pasigąilėti jo kaipo 
našlaičio. Dabar Nurem- 
berge to paties pageidauja 
Goeringas su savo sėbrais. 
Kartuves— geriausias jiem 
pasigailėjimas! ,

Tai, kas atsitinka, turi at
sitikti — ne žmogaus ran
kai įvykius sustabdyt; bet 
žmogaus pareiga yra prieš 
visokius įvykius atsilaikyti 

Pr. Krienas.

Byrnes protesting the inclu
sion of Latvian, Estonian and 
Lithuanian representatives in 
the Soviet delegation to the 
Paris peace conference.

“Without stopping to take 
issue with the merits of the 
protest by the so-called Lith
uanian American • Council, I 
would like to indicate that the 
item was' extremely mislead
ing and obviously based upon 
inaccurate information circul
ated by the council. Moreover, 
the publicity accorded the 
council by the New York 
Times story tends to give the 
false impression that the coun
cil is the sole spokesman for 
Lithuanian Americans, and 
that all Lithuanian Americans 
subscribe to the views repre
sented by the Lithuanian Am
erican Council.

“In the first instance, the 
American Lithuanian Council 
obviously does not nor cannot 
represent ‘a million Lithuan
ians in this country’. No or
ganization in the United 
States can speak in the name 
of a million Lithuanians, sim
ply because there aren’t that 
many Lithuanians in the coun
try. This is a fact substan
tiated by the World Almanac 
for 1946, which lists only 394,- 
811 Lithuanians in the United 
States, according to the cen
sus of 1940. This figure in
cludes Lithuanians of native 
birth of foreign or mixed 
parentage, as well as those 
of foreign birth. Therefore, 
the figure claimed to be re
presented by the American 
Lithuanian Council is grossly 
exaggerated and fantastic.

“In the second instance, the 
impression that the council is 
the spokesman for Lithuanians 
in this country is likewise er
roneous. Allowing there are 
only approximately 400,000 
Lithuanians, the council can
not even pretend to speak for 
all this group. There are other 
organizations which speak for 
the various segments and per
suasions among Lithuanian 
Americans. To mention only 
one, there is the Centre of 
Democratic American Lithuan
ians, which a New York Times 
story on November 25, 1945 
credited with ‘representing 
151,000 American Lithuan
ians.’ The latter organization, 
which does not subscribe to 
the views of the American 
Lithuanian Council, represents 
more than one-third of the 
Lithuanian population in the 
United States. There is no way 
of knowing whether the Ame
rican Lithuanian Council re
presents as large a number, 
since it always claims to speak 
in the name of ‘a million Lith
uanians’.

“In the third instance, tens 
of thousands of Lithuanian 
Americans do not subscribe to 
the views advanced by the 
Lithuanian American Council. 
They do not share the view 
that Lithuania should again 
return to the pre-war despot
ism that existed under the fas
cist Smetona regime.

“Therefore, in view of the 
facts I have stated above, I 
would kindly request The New 
York Times do whatever it 
deems necessary to correct 
the false impressions created 
by its story of July 30.”

“Very truly yours.
Matt Sholomskas.”

—o—
Obviously, the Times found 

the fantastic council claim 
“news that was fit to print.” 
It did not publish the letter 
and it permitted the myth 
that the council “represents a 
million Lithuanians” to conti
nue.

This doesn’t give the ap 
pearance that £he Times is in 
terested in correct and object
ive reporting.
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Aukos, Sveikinimai LMS Suvažiavimui
Ona Marozienė, iš Waterburio, Conn., 

mums rašo: “Vienas doleris užmoka ma
no duokles į LMS, o su penkine ($5) svei
kinu Meno Sąjungos Suvažiavimą.”

Kita moteris, V. Sutkienė, rašo varde 
San Francisco ir Oaklando Moterų Mez
gėjų Kliubo: “Čia rasite pašto notą už 
10 dol., tai sveikinimas Lietuvių Meno 
Sąjungos Suvažiavimui. Mes linkime ge
riausio pasisekimo suvažiavimui.”

Tai gražus ir širdingas pasveikinimas 
nuo Mezgėjų Kliubo. Jums, draugės, 
ačiū. Taip pat mes jūsų kliubą kviečia
me dalyvauti moterų dailės parodoj su
važiavime.

Kitas labai gražus sveikinimas, tai 
draugų wilmerdingieciu. Frank Vilkas 
prisiuntė blanką su $15.00. Jų aukos se
kamai skamba: LDS kuopa $5, F. Vilkas 
$5. Kiti aukotojai: J. Oria. V. Matakas, 
I. Pintka, M. Valavičius, M. Zaperaskas 
— po $1.00.

Tai labai graži parama. Ir tai pačių 
draugų, F. Vilko, sumanymu šios aukos 
surinkta. Juos turėtų pasekti ir kitos ko
lonijos. Čia norime priminti, kad ruošia
mės dideliam darbui, gražiam tikslui, ko
kio iki šiol dar neturėjome.

Bet stambiausia auka šią savaitę gau
ta per Joną Sadniką. Jis rašo: “Prisiun
čiamo jums dovaną $25.00 ir linkime kuo 
geriausio pasisekimo jūsų veikime.” Tai 
dvieju kuopu auka — LDS 142 kp. ir 
ALDLD 40 kp.

St. Kuzmickas prisiuntė LDS 34 kp. 
duokles į LMS, $5. Ch. Kiselis — LDS 
164 kp., auka $3.

Dar vienas laiškas. C. Stašinskas, LDS 
10 kuopos sekretorius, New Kensington, 
Pa., rašo: “Perskaičiau jūsų atsišaukimą 
kuopos susirinkime ir nors narių mažai 
buvo, bet visgi prisidedame su parama 
prie meno suvažiavimo išlaidų.” Aukojo 
sekamai: LDS 10 kp. $2, P. Kriščiūnas 
ir A. Šeris po $1.00. F. Gulbinas, K. Ta
mošiūnienė, K. V. Šukys, A. Petraitis, 
P. Povilaitis, K. Stašinskas — po 50c. 
Virbickienė 25c.

Viso gavome $7.25. Laiške sekretorius 
rašo, kad ir ateityje kuopa ir jos nariai 
parems LMS meno veiklą.

Organizacijoms ir pavieniams aukoto
jams reiškiame didelę padėką už jūsų 
teikiamą paramą šiam mūsų visų dide
liam meno, kultūros darbui.

V. Bovinas, LMS sekr.

44Aitvaras Teisėjas” ir 
“Sigute” Kaune

Vilniaus Lėlių Teatras, gražiai užsi
rekomendavęs pereitais metais ir su 
“Eglės, žalčių karalienės” bei “Užbur
tos klumpės” pastatymais įgijęs daug 
nuoširdžių draugų Kauno moksleivijos 
ir kitų mažųjų žiūrovų tarpe, nepamir
šo jų aplankyti ir šiais metais. Jaunie
siems draugams Lėlių Teatras V. 11—15 
d.d. parodė du savo pastatymus: B. 
Sruogos 4 pav. “Aitvarą teisėją”, kurį 
Lėlių Teatrui pritaikė A. Vengrys, ir V. 
V. Čepulytės - M. Krinickaitės 6 pav. 
“Sigutę”. Šių veikalų režisierė — meno 
vadovė M. Krinickaitė, turėdama visai 
jauną, negausų, tačiau entuziastingą Lė
lių Teatro darbuotojų būrelį, savo pasta
tymais vis dėlto įstengė pavergti — pa
traukti ne tik jaunesniųjų, bet ir vyres
niųjų žiūrovų dėmesį.

Kaune matytas B. Sruogos “Aitvaras 
teisėjas” bene silpniausias iš visų Lėlių 
Teatro pastatymų. Veikale atvaizduota, 
kaip piemenukas su savo artimiausiais 
draugais — šunimi, katyte, karve ir 
arkliu, nepakeldami šiurkštaus ir žiau
raus šeimininko elgesio, eina ieškoti tei
sybės ir užtarimo pas Aitvarą Teisėją. 
Šiame pastatyme įdomus, tačiau mažai 
išryškintas, bandymas įtraukti į veikėjų 
skaičių ir pačius žiūrovus. A. Vengrys, 
pritaikydamas veikalą Lėlių Teatrui, jį 
kiek sunuobodino, o dail. B. Mingilaitė 
neįstengė pilnai išnaudoti visų scenos 
galimumų. Kiek ryškesniais bruožais no
rėtųsi matyti sužmogintus gyvulėlius ir 
paukščius, kurie dabar sunkiai atskiria
mi ir suprantami. Bene geriausiai daili
ninkei pavyko išspręsti “Aitvaro teisė
jo” zuikį Puiki, dar — ožį Dzingulį ir 
katiną Rainį, kuriuos mažieji, jau iš pir
mo pamatymo, atpažįsta.

Pirmojo Penkmečio 
Pavasaris

Pasibaigė didžioji epopėja
Kraujų, liepsnų, mašinų ir žmogaus. 
Valstietis vėl į dirvą grūdą sėja, 
Ir saulė lieja šviesą iš dangaus.

Į plačią jūrą neša mūsų upės 
Vaisingus vandenis laukų gimtų, 
Ir sodai greit žieduos bus įsisupę 
Ties Nemunu, ant Baltijos krantų.

Ir eina garsas per mūsų plačią žemę.. .
Atgyja šachtos, stotys, fabrikai. 
Pavasaris šis atgimimą lemia, 
Žaliuoja vėl sukruvinti laukai.

Vėl miestai juda, vakar ištuštėję, 
Ir žydi gėlės pas šventus kapus, 
Vėl kuria naują didžią epopėją 
Tarybinės tautos narsus žmogus.

Laivai mūs jūrų marių plotais plaukia,
Lėktuvai raižo erdvę išdidžiai,
Ir kažkoks balsas mus kas rytas šaukia, 
Kada pragysta vos pirmi gaidžiai: 

—Į darbą kelk! štai, visas kraštas kyla! 
Nušvilps greit pirmutinis traukinys. 
Sirenos drasko šviesią ryto tylą, — 
Imk rankon kaltą, plytą ar vinis!

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitė* nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —— gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių •suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo ---  Įsigykite Dr.
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 

• pašalinti užkietėjusias išmatas; pa- 
į gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
j ir suteikia skilviui ma

lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
gelbės nuo už-

Daugiau šviesos! Daugiau javų ir plieno! 
Te skaitmens virs ir kūnu, ir krauju! 
Mes einame prie savo tikslo vieno— 
Gyvent gyvenimu didžiu, nauju,

ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų

skilvi, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Perserge-

1 jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu lūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “sutipazinU 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausit*

Be vargo, liūdesio, laimingi, drąsūs — 
Laisvų žmonių plačioji giminė. 
Teskamba po visas šalis toliąsias, 
Didžioji darbo, pergalių giesme!

Antanas Venclova.

DDirDA 60c vertes 
ri\lLl/U Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalina* — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

Pergales Žodis
Jo balsas vedė armijas į mūšį, 
Kai priešas priekin veržėsi nuožmus. 
Jo balsas skelbė — niekad nepalūšim! 
Jo balsas skelbė, kad šalis nežus!

Prie Stalingrado jis į kovą telkė, 
Per sraunų Dnieprą vedė jis pulkus. 
Lemtingam mūšiui laisvas krašte—kel

kis!
Ant kelių klaupias Rytprūsiai prieš mus!

Teutonų pilys pleška sudaužytos, 
Saliutais švinta sostinės dangus. 
Ir vado balsas tą neramų rytą 
Pergalės žodžiais kreipėsi į mus.

Jo balso klausė degančiam Berlyne 
Karys išvargęs ir laimingas toks!
Jo balso klausė susibūrę minios 
Tarybų žemėj ir visuos kraštuos . ..

Per vandenynus, per mares, giliąsias,
Į kaimo lūšną, į puošnias sales,
Jo žodis skverbias, ir sujunda masės— 
Stalino žodis—plieninė galia!

Vytautas Sirijos Gira.

Kelionėje
(Vyresniesiems draugams rašytojams) 

Viskas mums. Mus sutinka ir lydi 
Berželiai, pradėję degt, 
Ir saulės auksą mums lydo 
Nemunas savo veide.

Kaip tolygiai urzgia motoras ... 
Kelio valkos baigia išdžiūt... 
Tingiai nuplaukia gervių voros 
Dangumi giedriai išdidžiu .. .

Padainuokim, draugai! Jūs pailsot, 
Kaip ruduo, nuvargęs skrist?
Bet, nors ne vienas jau žilstat, 
Būkit saulėti taip, kaip jis.

^Būna dainos visokios. Ir kietos, 
Ir smagios, ir graudžios labai, 
Ir būna taip jaukios ir lėtos, 
Kurių nesinori baigt.

Jūskovojot, jūs blaškėtės, siautėt, 
Jūs liūdėjot daug rudenų 
Ir palikot ramiai savo tautai 
Daug neramių dainų,

Jūsų kelias buvo gruoblėtas— 
Dainavot audringas ilgai,— 
Naują saulėtą, jaukią, lėtą 
Užtraukim dainą, draugai!

T. Rostovaitė.

Aguonos Žydi
(Sonetas)

Dangus aptemo. Po dienos tvankios 
Iš lėto leidžias vakaras paniuręs 
Jau ir aguonų degančios kepurės 
Neberusena šlamančiuos rugiuos.

Iš šiaurės plaukia debesys, lyg sieliai.. .
Tuoj sužaibuos. Ir aiškia ugnimi
Aguonų žiburėliai tolimi
Staiga sušvis banguojančiam pasėly j.

Yra toks padavimas: po dirvonus, 
Išdegintus kryžeivių kitados,
Drąsuolių kraujas liejosi raudonas,—

Ir jo karšti lašai lig šios dienos,
Pavirtę žiedu žėrinčios aguonos,
Vėl išneria iš žemės gilumos.

A. Churginas.

Shakespeare
Sonetas

23
Kaip scenoje artistas nerangus,
Kuris užmiršta rolę išmėgintą, 
Ar kaip koksai pablūdėlis klaikus, 
Kuris nuo pykčio pats bejėgis krinta,-

Taip lygiai aš svyruoju ir blaškaus,
Geidžiu išlieti meilę tau kasdieną, 

Bet, lyg prislėgtas kvaitulio sunkaus,
Ūmai sustoju ir tyliu kaip siena...

Todėl, nors vien tik laurai ir nauda
Terūpi jums, nebylios mano eilės, —
Gyvenkit ir būkit visada
Ištikimi šaukliai manosios meilės!

O tu skaityk — ir stenkis akimi
Girdėt, ką šaukia siela nerami.

Vertė A. Churginas

Shakespeare.
Sonetas 66

Tavęs, Mirtie, šaukiuosi nukamuotas,— 
Aš pavargau žiūrėt, kaip Menkysta 
Ant karžygio lavono kelia puotą, 
Kaip niekinama priesaika šventa.
Kaip drabstoma purvais Garbė auksinė, 
Kaip velka jungą Laisvė išdidi,
Kaip mėtos Gėda dvokiančiam šiukšlyne, 
Kaip kilnūs ryžtai smaugiami širdy.
Kaip laižo kojas talentas tironui, 
Kaip mulkis spardo dieviškus menus, 
Kaip pataikauja Gėris nebylus.
Išpuikusiam Niekšybės kapitonui... 
Ateik, Mirtie, žingsniu savo tyliu, 
Tik pagailėki tos, kurią myliu.

Vert. Churginas.

Žymiai įdomesnis V. Čepulytės ir M. 
Krinickaitės jautriai parašytas “Sigu
tės”, kurioje gana ryškiomis spalvomis 
atvaizduota našlaitės sunki dalia, pa
statymas. Pasigendama kiek veiksmin
gumo, ypač IV-tam ir VI-tam pav.

Dail. B. Mingilaitės “Sigutei” padary
tos dekoracijos taip pat įdomesnės, ta
čiau, toli gražu, ir čia neišnaudoti visi 
scenos galimumai (reikėtų daugiau fan
tazijos ir išradingumo).

J. Navakauskas, jautria ir nuotaikin
ga muzika bei dainomis, drauge su mu
zikinės dal. ved. V. Rudzinsku, nemaža 
prisidėjo prie veikalų pagyvinimo ir 
nuotaikų nuspalvinimo (ypač tai ryšku 
“Sigutėje”).

Teatro aktoriai pasižymi gražia bal
sine medžiaga ir gana aiškia kalba. Pa
girtina akt. V. Matiukaitė, vykusiai at
likusi ypač temperamentingą ir spalvin
gą Puikuolės vaidmenį “Sigutėje” ir kiek 
silpniau pasireiškusi “Aitvare”. Aktorė 
taip pat gražiai išpildė Sigutės pamotės 
dainą — raudą. Akt. E. Liobytės sukur
ta Sigutė — nuoširdi, jautri, tačiau bal
siniu atžvilgiu monotoniška. Jos “Ait
varo teisėjo” zuikis Puikis ir katinas 
Rainis gana gyvai atkurti (imituojant 
katino miauksėjimus, reikėtų ryškiau 
tarti žodžius). Piemenuko Mikės Poš
kos vaidmenį (“Aitvare”) su įsijautimu 
atliko akt. B. Mackevičiūtė, tačiau pasi
rodydama, kaip piemenukas, avansceno
je, nepajėgė pilnai patraukti žiūrovo dė
mesį. Įdomi buvo akt. M. Baužytė “Ait

Atstovaujanti kelias valstijas, pikietai maršuoja prie Baltojo Namo reikalauti, 
kad federalė valdžia tuojau išravėtų ir patrauktų atsakomybėn kaltininkus vėliau
sių linčiavimų. Darbininkai ir progresyviai vadovauja reikalavimams suvaldyt gau
jų siautimų ir žmogžudystes.

varo” gegutės vaidmenyje. Akt. J. Rak
štytė, neblogai užsirekomendavusi kaip 
“Sigutės” pamotė, neįstengė reikiamai 
išnaudoti savo balsinės medžiagos, at
likdama Aitvaro vaidmenį, kuris, atro
do, būtų žymiai sultingesnis ir svaresnis, 
jei jį būtų atlikęs aktorius vyras, kurių 
Lėlių Teatras pasigenda. Iš vyrų bene 
stipriausias akt. P. Saudargas “Aitva
ro” lokio Lepečkojo vaidmenyje. Akt. J. 
Skliutas, silpnai ir monotoniškai atlikęs 
Sigutės brolio vaidmenį, žymiai geriau 
užsirekomendavo charakteriniuose vaid
menyse — kaip “Aitvaro” šuo Šermokas 
ir ypač ožys Dzingulis. Akt. A. Karne- 
liūnas turi neblogą balsinę medžiagą, ta
čiau jo sukurtam “Aitvaro” Pure sto
koja balso moduliacijos ir didesnio ryž
tingumo.

Meno vadovė — rež. M. Krinickaitė ir 
dail. Vilutis neseniai lankėsi Maskvoje, 
kur turėjo progos susipažinti su stip
riausių lėlių teatrų darbu ir pamatyti jų 
pastatymus, skirtus kaip suaugusiems, 
taip ir vaikams. Reikia manyti, kad Ma
skvoje įgytas patyrimas žymiai sustip
rins — pagyvins Vilniaus Lėlių Teatro 
darbą, o taip pat pakels ir jo meninį ly
gį-

Šiuo metu Vilniaus Lėlių Teatras bai
gia repetuoti Maršako “Protingus daik
tus” (rež. V. Miliūnas, dail. Vilutis), ku
riuos Vilniaus jaunimas pamatys jau 
naujai įrengtoje, pertvarkytoje ir padi
dintoje šio teatro scenoje.

Z. Aliūnas - Atgenąs.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
•—60^ vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ G O. D. (Ulaidos pridėtos).

Vardas.

Adresas...

Palto Ofisas_ —_______ ....—___ ——
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dspt 674-27E
2501 Washington Blvd., Chicago 12, 111.
256 Stanley St.. Winniosa. Man.. Can.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų 155 kp. susirinki
mas įvyks 12 d. rugp., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos dalyvauti ir naujų atsives
kite, yra svarbių reikalu aptarti. — 
A. W.(184-185)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą 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.

<i ■ - ............................- ~~n

Philadelphia, Pa.
Dienraščio

LAISVĖS
Paramai

PIKNIKAS
Įvyks

Rugsėjo 1 Dieną
September 1st

Ant rytojaus LABOR DAY 
šventė, bus gražus poilsis 
po pikniko.

Pikniko vieta:

Crescent 
Picnic Grounds
56 CORNELL AVE.,

Gloucester Heights, N. J.

—



A;

KeWrf*!« Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Šeši A'U'>ni< 1A I'VfJ

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby elven that License No. 
RL 9377 has been issue to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 219 Calyer St.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL SKOLODZ
& WALTER A. GARWACKI

219 Calyer St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
1049 Rutland Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1019 Rutland Rd. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
1638 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER RUDEN
1638 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB I486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
* GB 1476 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM KUSTEN
1033 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 39 th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL LYBA
(Bay - Ridge Bowling Alleys) 

556 — 39th Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 South 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID KAPLAN 
(Kaplan's Delicatessen)

365 South 4th St. Brooklyn, N. Y|.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 188 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL MORELLI
1488 Herkimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
340 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOTTIE BOBITCHE
340 Roebling St. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4921 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4921 3rd.
FRED FIXSEN

Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE
1382

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control l.aw at

— 4th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off

GB 
to 
the 
524

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

the

524 4 th
ANTHONY STILE
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 1658 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
Hie Alcoholic Beverage Control Law at 
6742 — 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

6742

NOTICE
GB( 2032

the

JOHN J. AJERSCH and
BRUNO HARSCHE

5th Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 *of 
tlie Alcoholic Beverage Control 
4917 — 7th Ave., Borough of
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DIETRICH AHRENS
1917 — 7th Ave., Brooklyn, N.

No.

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5909 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
1144 Nostrum! Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
1144 Nostrand Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPITT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ll>24 has been issued to thę undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
278J--85 Fulton St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS MEHRBERG
D-B-A Fulton Self Service Super Mkt. 

2783-85 Fulton' St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2337 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Van Brunt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

293 Van
ALWIN E

Brunt Ave.
KI ELING

Brooklyn, N.

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

NOTICE 
GB 1797 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES CAVEI.LO
2602 Gerritsen Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE) is hereby given that License 
GB 1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage 
2748-50 Gerritsen 
Coynty of Kings, 
premises.

HARRY
2748-50 Gerritsen Ave

Control 'Law at 
Ave., Borough ' of B’klyn, 
to be consumed off the

TIMMERMANN.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Court Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY J. LAMATTINA 
240 Court St., Brooklyn, N.

Borough of grooklyn, 
the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 11235 has* been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
978 Glenmore Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROBERT KOTCH HEGELMAN & 
EDWARD LEVINSON 

(Bob and Ed’s Grocery)
Glenmore Ave., Brooklyn, N.978

the

is hereby given that License No.
14 40 has been, issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

NOTICE 
GB 
to 
the 
407
County of Kings, 
premises.

DOROTHY GREENBERG 
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5988 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail* under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at

Brooklyn, 
the

A Icoholic 
Ralph 

County of 
premises.

293 Ralph

Avenue, 
Kings, to

ALFRED

Control
Borough of 

be consumed off

SCHEUCH
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2181 has been issued to tho undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2043 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the' 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VIRGINIA JOEICK
J28 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5913 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Ixnimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CAB I RIA ROSSI ELLO 
502 Ixirimer St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GRl 5888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
220 Roebling Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

JOSEFA REY
220 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
2618 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
1597 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK ALEXANDES 
(Vander veer Park Del.)

1597 Flatbush Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5914 has been issued tol the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
123 Berry Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.

ELIAS ZABAWSKI
123 Berry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
617 Vanderbilt Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO DI MASO
617 Vanderbilt Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 273 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1896 has been issued to teh undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1419 -- 8th Avenue. 
County of Kings, to

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

8th
DAVID

Avenue
KATZ

Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.

No.NOTICE
GB 1664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4007

BARNET MAZIROW anil
IRVING SCHULMAN

9th Ave., Brooklyn. N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
377 Flatbush 
County of Kings, 
premises.

ALEX STEIN 
(Slope

377 Flatbush Ave.,

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

to he consumed off the

and SAM BURSTEIN
Delicatessen)

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11,5 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CATHERINE MAKAROW
115 Grand St. Brooklyn, N.

the

Cornelia
LOUIS HILLMAN
St., Broklyn, N.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
13th Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to he consumed off the

NOTICE is 
G B 2101 lias 
to sell bepr 
the 
7522
County 
premises.

7522

2618
ANGELINA PRIORE

Ave. Z, Brooklyn, N. Y.

No.

JOHN CAPUTO
13th. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is .hereby given that License No. 
GB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
591 -— 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

MAX LANDSMAN 
(Tasty Dairy)

92nd St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hooper St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to' be consumed off the premises.

JULIUS RAVIN
36 Hooper St., Brooklyn, N.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

of
36
of

Y

Norintieji Važiuoti j
Philadelphijos

PIKNIKĄ
NAUDAI DIENRAŠČIO 

LAISVĖS

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse. Kaina $3 j abi 
pusi.

Bušai išeis 9:30 vai. ryte 
nuo Laisves salės. Iš parko 
grįš 8-tą valandą vakare.

TUOJAU kreipkitės j 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

: /- -*1

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1346 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STEIN FELDT
2108 Cortelyou Rd. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. J AITE
2302 Cortelyou Rd. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
2.‘03 Avenue U. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BOSCH
2503 Avenue U. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNY & SAUL SE1DEN 
824 Washington Ave._ Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premise.

LOUIS GROSS
170-172 Rogers Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton P’wav. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise.

HENRY BEHRJE
7116 Ft. Hamilton P'kwav. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1750 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 108 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HAYWOOD
108 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.
LOUIS DOLINKA & HARRY HALPERN 

397 — Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

GEM DEIJCATESSEN. INC.
1416 —- Ave. J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS PASHKIN & 
NORMAN RABINOWITZ

878 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of .Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS PASJHKIN and 
NORMAN RABINOWITZ

878 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7407 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX KATZ
7407 — 20th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
165 New Lots Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5011 Avenue D. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK SPACE
5011 Ave. D Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 592 has beqn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS LEGATOS
4501 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be' consumed on tho 
premises.

ALEXANDER J. KAMINSKI 
(Al's Bar & Grill)

72 Sands St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KARP and BERTHA WANGER 
5002 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Ave. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY TABAKA and 
MICHAEL KRUPNICK 

(M. & M. Diner)
1022 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.
DOROTHY RUSSE & ADELINE COOKE 
85 Johnson St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 653 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Lefferts Ave., Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODSKY
559 Lefferts Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Scutter Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FEIGELES DELICATESSEN, Inc. 
638 Sutter Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1764 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOOLAS & DEMETRI CO.. Inc.
1764 E. New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 423 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA JR. 
POST 199 V.F.W. OF U. S.

504-6 Marion St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 351 Kent Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES A. NARSAVITCH and 
GEORGE B.. ERDMAN

(D-B-A C. & G. Bar & Grill) 
351 Kent Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 379 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue O Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
(Margie Sweet Shoppe)

80 Avenue O Brooklyn, N. Y_.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Section 107 of
Control Law at

Borough of Brooklyn,
the

No.NOTICE 
GB 1902 
to sell beer at retail under 
tho Alcoholic Beverage 
226 — 32nd Street,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CURT HUBERT KUHN and 
ALBERT F. REGISTRO

226 — 32nd St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
5909 Avenue N.

No.

No. 
issued to the undersigned 

Section 107 of 
Control Law at 

of Brooklyn, 
consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1144 has been 
to sell beer nt retail under 
the Alcoholic Beverage 
2277 McDonald Ave. 
County of Kings, to

ROBERT
2277 McDonald Ave.

No.

Borough 
be

FREY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY TROSSMAN and 
JACK GRUBER

58 Brooklyn Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7349 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control I.aw at 

Borough of Brooklyn,' 
be consumed off

Manager
JOHN A. PAULEY

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
to sell boor at 
the. Alcoholic 
279 Woodbine Street, 
County of Kings, to

JOSEPH.
279 Woodbine St.,

KUEHN
Brooklyn, N.

t he

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
NOTICE is 
GB 974 has

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt32-7964

Brooklyn 11, N. V.License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

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

hereby given 
been 
at 

the Alcoholic 
438 Rogers 
County of 
premises.

TEL. EVERGREEN 8-9770

the

438 Rogers

No. No.

6th217

500 Prospect

89 Wyckoff 620 I

hereby given that License No.

the be consumed off the

Didelis pasirinkimas
Brunt St

visokių vynų ir degtinės

Geri UžkandžiaiNo.

Juozas Zeidat
Savininkas425 Hicks I 523

No.

Darome ir Pritaikome Akinius

the

No.

HADJISAVAS &
KAKOYIANNIS

& MARY CHENESKI 
Brooklyn, N. Y. T

MARIA 
(Four Star 

1808a Fulton Street,

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

107 of 
iw at

Brooklyn,

County of Kings,

SCHMIDT 
Delicatessen)

Brooklyn, N.

hereby given that License

FRED BASLER
Ave., Brooklyn, N.

MEYER
Brooklyn, N. ‘Y.

PATRICK BURKE
Place, Brooklyn, N. Y.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

KRAVITZ
Brooklyn, N.

JOHN BRUNO
Ave. Brooklyn, N.

GEORGE
HARRY 
(Majestic Olive Oil Co.) 

11th Ave., Brooklyn

NOTICE
GB 2158 has been issued to the 

sell beer at retail under
Alcoholic
Franklin

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Beverage Control
Borough of 

be consumed off

NOTICE
GB 1191 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
1808a Fidton Street, 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Law
Brooklyn, 

the

NOTICE 
GB 2021 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
1523 — Avenue J, Borough of
County of Kings,, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEK KUBRICK 
(Kubrick Stores)

Ave. J, Brooklyn, N. Y.

I.aw at
Brooklyn, 

the

FRED BRUNING
St. Brooklyn, N.

Y.

■I

NOTICE is hereby given that License 
GB 5947 has 1>een issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON LIPKO & IRVING GOLD 
1101 — Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1034 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
425 Hicks 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6837 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.-

EDWARD GEVIRTZ, Inc.
1154 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2009 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GBl 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
1276 Prospect Ave., ‘Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY VON SEGGERN
1275 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1142 has1 been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER
113 Prospect Place,

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
500 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1928 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
217 6th 
County of 
premises.

at retai) under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

JAMES 
Ave..

CORCORAN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTARY 
PUBLIC!

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

hereby given that License No. 
undersigned 

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

SIGMUND R. TURCZANY 
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.
JOHN G. CHENESKI 
424 Van

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. St. 2-8842

NOTICE i
GB 9820 has been issued to the undersigned 
Io sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
6204 - 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Lietuviškas

TRAKTYRIUS

411 Grand St. Brooklyn

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

Lietuvių: Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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(Tąsa)
žodžiai buvo nesuprantami, bet su

prantamesnis bakstelėjimas buože. Pa
klusniai pasuko žemyn. Kareiviai ėjo, 
vienas prieš ją, kitas paskui ją. Iki tam
sios eketės properšos.

—Duok šunytį, —suurzgė kareivis ir 
ištiesė ranką. Gynimosi judesiu pri
spaudė vaiką prie krūtinės. Taip, lyg 
jam galėjo dar ką nors padaryti, lyg 
jam galėjo dar kas nors grėsti.

— Duokš, — griežtai pakartojo sargy
binis ir patraukė už rankos. Mažas kū
nelis nukrito ant sniego. Ji krito prie jo 
ant kelių. Dar pakeliui pamėlynavo 
piršteliai, jau pamėlynavo mažytės ko
jytės, dingo rausva gėliii spalva. Krau
jas ten, kur dar prieš valandą buvo vei
delis, pajuodo, sukrešėjo...

Kol ji suspėjo pakelti lavonėlį, karei
vis nuleido durtuvą ir, kaip skudurėlį, 
pakėlė juo negyvą kūnelį. Sviedė į orą. 
Vaikas nukrito prie pačios eketės. Kitas 
pribėgo, vėl užnėrė mažytį ant durtuvo, 
ir vėl sviedė. Šį sykį taikiai — pliūptelėjo 
vanduo, sutalaškavo, tamsiame paviršiu
je pasirodė pūslės, ir svoris įtraukė la
vonėlį po ledu.

Olena apmirė ant kelių. Dabar ji pa
žino savo sapną. Pažino šią vietą ir tam
sią eketės properešą. Ledo kraštai buvo 
žalsvi, vanduo tamsus, mainėsi, judėjo, 
kaip gyvas. Kunkuliavo, išsiverždamas 
į mažą atvirą plotą, ir vėl dingdavo po 
ledu, eidamas į tolimas savo vietas, į to
limą kelią. Ant ledo gulėjo storas sluok
snis sniego. Viename krašte, ten, kur 
nukrito kūdikio kūnelis, pasiliko raudo
na dėmė, įspausta aiškiai, kaip anstpau- 
das.

Negyvomis akimis žiūrėjo Olena į 
tamsų kunkuliuojantį vandenį. Vanduo 
paėmė mažytį kūnelį, jau nebebuvo sū
nelio. Vienintelis ženklas, vienintelis 
pėdsakas, kad jis buvo, tai kruvina dėmė 
sniege, antspaudas, įspaustas į lakią bal- 
tumynę. Vanduo nešė po ledu, savo ne
žinomu keliu, tolimū keliu, 
du, stūmė žemyn, daužė į 
stumdavo į 
stumdavo į viršų, 
į ledą? Ne, ne, Olena 
tarytum akys matė po sniegu, po 
ledu — sava upė neša gailestingai atsar
giai mažytį kūnelį. Apdengia jį, kaip 
motina, apkloja minkšta, švelnia banga. 
Nuplauna, nuvalo kraują, parako suo
džius, vokiečių letenų prisilietimus. 
Sava buvo upė, gimtosios žemės gimtie
ji vandenys. Vanduo paėmė, priėmė, iš
skėtė rankas mažyčiam, kuris nė vienos 
dienos neišgyveno.

Gimtosios žemės gimtieji vandenys.
Kareiviai tarėsi tarp savęs, šnekėjosi 

kažką, apžiūrinėjo eketę, apžiūrinėjo 
vietą. Ji nesijaudino. Įbedė akis į smul
kias vilnis, išplaukiančias iš po ledo ir 
dingstančias po ledu. Dabar jau buvo 
gerai paslėptas, jau dabar jo nieks ne
suras. Ledas gulėjo stora pluta, storu 
patalu užugulė jį sniegas. Toli, tolį kiek 
akis užmato, gulėjo sniegas aukštai, 
aukštai, ir nematomu keliu, tuneliu po 
ledu tekėjo vanduo, gerai paslėptas nuo 
vokiečių akių. Susirūpino Olena, kur gi 
plaukė vanduo, ir prisiminė, kad į ry
tus. Nudžiugo širdis — sūnelis plaukė 
pas savuosius, plaukė į laisvą žemę, be 
vokiečių pančių. Gal ir išplauks kur 
nors, gal būt ir ten yra eketės, tikriau
siai yra, pamatys žmonės, supras, kas 
atsitiko. Palaidos mažytį, kaip pridera, 
palaidos gimtoj, laisvoj žemėj. O gal 
niekur neišplauks — ir tiktai pavasarį, 
kai sutirps ledai, kai upeliu plauks aukš
ti vandenys, žmonės suras mažytį kūne-

Nešė po le- 
akmenis, iš-

sužeisdavo 
žinojo,

Sargybiniai ginčijosi tarp savęs, pasi
traukė porą žingsnių, kažką matavo. 
Vienas stuktelėjo buože į eketės kraštą. 
Ir didelis ledo gabalas atskilo, per snie
gą nuėjo tamsus plyšys. Ledas nuskilo į 
vandenį, sulingavo jame, toliau švietė 
žalias kraštelis, nuskeltas kraštas.

Taku sugirgždėjo žingsniai. Karei
viai atsigręžė. Žemyn leidosi kapitonas 
Kurtas Verneris. Kareiviai pasitempė. 
Olena nepakreipė galvos. Ji klūpojo to
liau, tarytum užhipnotizuota žiūrėjo į 

. vandenį, į sniulkų vilnelių ribuliavimą, į 
vandens judėjimą, į vagas, susidarančias 
jo paviršiuje.

Kapitonas paspyrė ją. Pakėlė į jį vei-

dą su nematančiomis akimis.
— Klausyk, tu pastipsi tuojau, su

pranti? Sakyk, kur yra partizanai?
Jį krėtė įtūžimas. Kaip tik tuo metu, 

kai jis išsiuntė Oleną su kareiviais, pa
skambino iš štabo telefonas. Bet, kokia 
kaina, bet kokia kaina duoti kokių nors 
žinių apie partizanų buvimo vietą. Štabe 
turėjo duomenų, kad didesnę būrio dalį 
sudaro to kaimo gyventojai, kur su įgula 
stovėjo Verneris. Primygtinai reikala
vo, kad suteiktų žinių. O tuo tarpu ta 
prakeikta boba tylėjo, kuri vienu saki
niu galėjo patenkinti štabo reikalavi
mus, tylėjo, lyg užkeikta. Kapitonas siu
to, kad, štai, dar bandė, kad pasakęs 
paskutinį žodį, davęs įsakymą, turėjo 
ateiti čia, prie upelio, bristi per tą pū
gą, per sniegą ir speigą ir dar kartą 
klausti, ir dar kartą žiūrėti į tą vaiduok
lišką, geltoną užtinusį veidą. Paskuti
niu atveju buvo pasiruošęs prašyti, buvo 
pasiruošęs maldauti tą užsispyrusią at
kaklią raganą. Bet žinojo, kad ir tai 
nepadėtų. Lengva jiems ten buvo štabe 
sakyti “primygtinai reikalaujame”! Len
gva buvo primygtinai reikalauti “bet 
kokiomis priemonėmis!” — argi jis ne
panaudojo visokių priemonių, argi pats 
likimas nedavė jam į rankas kas geriau
sia — tik ką gimusio vaiko? O vis dėl 
to ir tas nepadėjo...

— Kur benkartas? — kreipėsi į karei
vius.

—Įmetėme į eketę,—pasakė išsigandęs 
jaunesnis. Kas pasikeitė, kodėl kapito
nas pats atėjo, kodėl klausia apie vaiką, 
kurį prieš penkioliką minučių liepė pa
šalinti? Kareivis išsigando. O gal būt 
ir taip, gal būt blogai suprato įsaky
mą?

Bet Verneris numojo ranka.
— Klausyk tu, kur partizanai?
Olena neatsakė. Taip pat akyliai, kaip 

prieš tai į vandenį, žiūrėjo dabar kapito
nui į veidą. Matė viską, iki mažiausių 
smulkmenų. Šviesūs antakiai, vienas 
plaukas ilgesnis už kitus, juokingai sty
rėjo ant kaktos. Lūpų kampe prilipo ga
baliukas papirosinio popieriaus, maža 
balta dėmelė. Skruostuose raudonų gy
slelių tinklas, akys mirksėjo išblukusio
mis blakstienomis. Vieną ausį kapito
nas buvo nušalęs — buvo didesnė, pati
nusi.

— Ko žiūri? Klausiu tave, kur parti
zanai?

Suprato, kad klausimas jos nepasie
kė. Kad ji negirdi, kad čia nieko neiš- 
gaus. Jis pajuto žvėrišką neapykantą. 
Gailėjosi, kad negali dar kartą paimti 
jos vaiko — per greit, per daug papras
tai su juo susidorojo. Reikėjo jos aki
vaizdoje nulupti odą, nupiauti ausis, iš
krapštyti akis, nutraukti pirštus. Gal 
tada pagaliau būtų suvirpėjusi, gal tai 
ją būtų įtikinę. Pasiskubino — ir rytoj 
vėl paskambins, juk pranešė į štabą, 
lengvabūdiška tai buvo, kad suėmė par
tizanę. žinoma, ten niekas nesupras, kad 
iš bobos nieko nepavyko išgauti, — mie
li bičiuliai mielai jam pakiš koją, mielai 
pasistengs, kad nueitų kur reikia, jog 
kapitonas Kurtas nemoka susidoroti su 
suimtaisiais, nemoka išgauti žinių, yra 
per minkštas, per daug liberališkai el
giasi su čionykščiais banditiškais gyven
tojais.

Prikando lūpas ir nervingu judesiu iš
traukė kareiviui iš rankos šautuvą taip 
netikėtai, kad tas išsigandęs pasitraukė 
atatupstas. Olena jau nebežiūrėjo į ka
pitoną. Jos žvilgsnis nuklydo į vande
nį, į vylingą blizgėjimą, į nuolatinį, plau
kiantį gyvenimą.

Verneris užsimojo ir įbedė durtuvą į 
klūpančios nugarą. Krito veidu prie pat 
eketės krašto. Pajudintas sniegas pa
biro į eketę siaurute juostele, kaip miltai 
iš girnapusės skylės. Sniegas, susidūręs 
su vandeniu, pažaliavo, sulipo į gniužulą, 
ėmė judėti eketės paviršiuje.

Kapitonas sunkiai ištraukė durtuvą ir 
įbedė antrą kartą. Moteris krustelėjo ir 
išsitiesė plokščiai, nejudėdama ant snie
gu padengto ledo. Plaukų sruogos, išsi
draikiusios aplink veidą, nukaro že
myn. Palietė vandenį. Pagriebė juos, už
liejo banga, sujudo joje kaip gyvi.

— Į vandenį ją, — pakomandavo.
Kareiviai prišoko ir buožėmis ėmė 

stumti žemyn. 'Eketė buvo per maža, 
galva įkrito į vandenį, rankos išsikišo į 
šonus, priešinosi. (Bus daugiau.)

Užrašai iš Karo Meto 
Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1944 m.)
Rašo KAROLIS VAIRAS

(Tąsa)
Iš Metropolio restorano : 

lango matome, kaip Dau
kanto gatvėje žmonės bė- i 
ginėja, švaistosi, sustoja, 
vėl eina ,grįžta atgal ir vėl ; 
bėga. Vyrai, moterys, su < 
vaikais, su ryšuliais, lagami
nais, su skrynutėmis, su pa- 
Jaidais drabužiais ant ran
kų, su pagalvėmis glėbyje. 
Kur jie bėga? Kurio jie 
siaubo pagauti? Ir vėl pa
sigirdo sirena. Tie patys 
žmonės, tie patys vyrai ir 
moterys su vaikais ir su 
savo manta, skubiai bėga į 
tarpvartes, į kiemus. Kiti 
glaudžiasi prie sienų.

— Kas būtų, jei arti nu
kristų bomba ir į sieną pa
sipiltų skeveldros? — klau
sia kažin kuris restorano 
lankytojų, galvos linktelė
jimu rodydamas anoje gat
vės pusėje sieną, prie ku
rios prisiglaudę stovi vy
rai ir moterys.

— Nemes čia bombų. Vo
kiečiai negriaus miesto, jie 
nori jį sveiką paimti,—at
sako kitas lankytojas.

Su Petru ir jo žmona at
sisveikinom Daukanto gat
vėje. Einame namo. Viskas, 
rodos, kaip ir buvę. Niekas 
nepakitėjo. Ir Duonelaičio 
gatvėje nesimato nieko, kas 
mus įtikintų, kad prasidėjo 
karas, kuris neša visam 
mūsų kraštui daug ašarų, 
daug vargo ir kraujo. Kaž 
kaip nenoromis mąstai, gal 
tos ryto meto žinios nebu
vo tikros? Gal tai buvo pik
tas sapnas? Kuriuo tikslu 
buvo pulti ramų’ žemdirbių 
kraštą, kuris juk niekam 
nekliudo? Gal visa tai tik 
sapnas? Kaip gerai būtų, 
jei tai būtų tik sapnas.

Po pietų mūsų kaimynų 
darže vyrai ir gimnazistu- 
kai kasa slėptuvę. Niekas 
jų neinstruktavo, kaip rei
kia paruošti gera ir saugi 
slėptuvė. Pakasė trijų-ketu
rių metrų ilgumo griovelį, 
vos dviejų-trijų pėdų gilu
mo. Padėjau ir aš kasti, ne
tinka atsilikti, nors jaučiu, 
kad nesinaudosime ta slėp
tuve.

Sirenos dažnai aliarmuo
ja gyventojus. Iš balkono 
stebime lėktuvus. Kartą 
matėme jų 10. Labai aukš
tai skrido. Zenitinių pabūk
lų šoviniai jų nesiekia, 
sproginėja ore žemiau lėk
tuvų. Jie vos tiktai įžiūri
mi šiltame birželio popiečio 
ore.

Ir vėl pasigirdo numestų 
bombų sprogimai kažkur 
geležinkelio stoties ar gele
žinkelio dirbtuvių rajone. 
Pasakojama, kad bombų 
jau sugriauti Palemonas, 
Šiauliai, Panevėžys, Alytus, 
Marijampolė. Iš kur žmo
nės taip greitai viską suži
no? Juk vos tiktai kelios 
valandos tepraėjo po to, 
kai prasidėjo karas.

Vakare taip pat dažnai 
staugė sirenos. Mūsų namų 
gyventojai skubiai krauna 
savo brangesnius daiktus į 
lagaminus, ryšuliais raišio
ja patalynę. Kur nešti tuos 
daiktus? Kur juos slėpti? 
Prie mūsų namelio, kurį 
savininkas pastatė, matyt, 
tik spekuliacijos tikslais, 
nėra jokių patogesnių rū
sių, nėra gerų sandėlių, 
kur galėtum tokio pavo
jaus, kaip dabar, metu ką 
nors paslėpti. Aš jaučiuos
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

lavo- 
žuvo 
kilu-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

nuo
pa-

Jeruzalė. — Palestinos 
arabų vadai pyksta, kad 
Amerika ten kišasi

VYRAI - MOTERYS
Užpakalinių Kišenių 

Darbininkai 
Aplemavojimų Dirbėjai ir 

Abelni Operatoriai 
Aukštos Rūšies Kelinėms.

SIMON ACKERMAN 
CLOTHES INC.

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

(185)

“KENUOTŲ” VALGIŲ 
PABRANGINIMAS

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Washington. — Valdžiai 
skelbia, kad maistas 
birž. 15 iki liepos 15 
brango 14 nuošimčių.

Kongr. May, Girdi, 
“Sunkiai Sergąs”

ypatingai ramus, nė kiek 
nesijaudinu.

Pusiau penktą valandą 
klausiau radijo. Gavau Ka
raliaučiaus stotį. Pirmą 
kartą iš tos stoties pasigir
do transliacija lietuvių, lat
vių ir estų kalbomis. Tai 
propaganda pasienio res
publikoms. Pabaltijo gy
ventojai, staiga pasidarėm 
vokiečiams ir brangūs ir 
reikalingi. Jie gundo ir ra-| 
gina tuojau pat “atsukti 
durtuvus ir patrankas” 
prieš tarybinius karius; ra
gina pulti komisarus, žydus 
ir kitus, kas tik užjaučia 
Tarybų Sąjungai. Argi kas 
nors propagandos ir fašis
tinių gundymų paklausytų?

Dešimtą vai. vakare 
klausiau radijo iš Londono, 
girdėjau ministerio pirmi
ninko Winstono Churchillio 
kalbą. Jis aiškiai pasisa
kė, niekados nebuvęs ko
munizmo šalininku, tačiau 
dabar, kai Tarybų Sąjungą 
puolė Vokietija, Did. Brita
nija ir jis į Tarybų Sąjun
gą žiūri kaip į santarvinin- 
kę, kovojančią su bendru 
žmonijos priešu. Did. Bri
tanija, pati viena pergyve
nusi 1939-1941 metų sunku
mus, pažada visokiariopą 
paramą Tarybų Sąjungai.

Naktį, apie vienuoliktą 
valandą, buvau išėjęs prie 
Dzūkų g. laiptų į Žemaičių 
gatvę. Iš čia buvo matomi 
keturi gaisrai—trys už Ne
muno, greičiausiai aerodro
mo ir “Maisto” fabriko 
apylinkėse; vienas . žemai, 
miesto riboje, tunelio kryp
timi. Dienos metu buvo 
kalbos, kad tunelį vokiečiai 
bombardavę.

Prie laiptų mačiau vieną 
vyriškį su perrišta ranka.

—Sužeidė, — sako jis.— 
' Sėdėjome dviese ant laipte
lių prie savo namų. Kažkas 
lyg bakstelėjo į ranką. Žiū
riu, o mano draugas nuvir
to šonu ir net neaiktelėjo. 
Negyvas. Tik po to išgir
dau kulkosvaidį tratant. 
Man sužeidė ranką.

Tai pirmoji civilių gyven
tojų auka, kurią man teko 
matyti. Nušvis mūsų tė
vynė gaisrų pašvaistėmis, 

. daug bus pralieta kraujo 
Lietuvos žemėje.

Washington. — Du 
gresmano May gydytojai 
pranešė, kad jis sunkiai 
sergąs; todėl senato kari
nių tyrinėjimų komitetas 
neribotam laikui atidėjo 
May kvotimus. May kalti
namas kaip amunicijos 
šmugelninkų Garssonų pa
dėjėjas.

MOTERIS VALYMUI
Nuolatinis darbas; dieninis ar naktinis čif- 
tas; nemokama apdrauda; mokama už šven
tes ir vakacijas.
Ronson Art Metal Works, Inc.

Employment ofisas, 7 Mulberry St., 
Newark, N. J. (186)

Priekabiauja prieš 
Demokratinę Albaniją

New York. — Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
komitetas atidėjo demokra
tinės Albanijos prašymą 
priimt ją į Jungtinių Tautų 
organizaciją. Komitetas 
klauso Graikijos fašistų 
skundų. Sovietų atstovas 
reikalauja tuoj priimt Al
baniją.

AUTO SPRINDŽIŲ
KALVIAI

GALINTI SUDĖTI
IR PRITAIKYTI

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

MATYKITE MR. VAN ZANDT
B & J AUTO SPRING CO., INC.
960 ATLANTIC AVĖ., B’KLYN.

ŠEŠTADIENIAIS.
9 A. M. — 12 NOON

PIRMADIENIAIS, 3 P.M.—5 P.M.
(191)

Hąiti Žemės Drebėjimuose 
Žuvo bent 59 Žmonės

Trujillo. — Surasta 
nai 59 žmonių, kurie 
per žemės drebėjimus, 
sius Dominican Respubli
koj, Haiti saloj, praeitą 
sekmadienį. Tapo sunaikin
ta bei apgriauta 11 mies
telių ir kaimų. Be pastogės 
liko 20,000 žmonių. Ypač 
daug nuostolių padarė gais
rai ir įsiūbuotos marių 
bangos, kurios užliejo bei 
nušlavė didelį skaičių na
mų pakrantėse.

1941.VI.23 d. Pirmadienis
Ryte septintą valandą 

klausiau Londono radiją, 
North American Service. 
Pranešama, kad prie sie
nos, nuo Rytprūsių, tai yra 
nuo Mažosios Lietuvos sie
nos iki Besarabijos rusai 
smarkiai priešinasi vokie
čiams. Vokiečiai esą įsi
veržę į rusų teritoriją nuo 
Varšuvos ir nuo Lvovo- 
Lembergo. Besarabijos pa
sienyje, Rumunijoje, ku
rios kariuomenei vadovau
ja vokiečiams atsidavęs 
premjeras Antonescu, ru
munai jau tris savaites lau
kę, kada būsiąs duotas sig
nalas pulti Tarybų Sąjun
gą. Vokietijos, matyt, se
niau buvo ruošiamasi pra
dėti karą su Sąjunga, jei 
net jų santarvininkai ru
munai buvo pasiruošę ir 
tik laukė įsakymų. Dabar 
aiškėja, kad ties Tarybų 
Sąjungos siena vokiečiai 
telkė savo armijas dar net 
ir prieš Jugoslavijos paė
mimą.

(Bus daugiau)

UMHHNN

Trumanas Svarsto Atsakymą 
Anglijai dėl Palestinos

Washington. — Kainų 
Administracija pabrangino 
vienu iki dviejų centų “ke- 
n u o t u s” (konservuotus) 
žirnius, tomeites, kukurū
zus ir tūlus kitus valgius. 
Vien šis pabranginimas lė- 
šuos vartotojams 39 milio- 
nus dolerių daugiau per 
metus.

Washington. — Prezid. 
Trumanas rengiasi atsaky
ti į Anglijos pasiūlymą dė
lei Palestinos. Anglija siū
lė suskaldyti tą kraštą į ke
turias “pusiau - savivaldiš- 
kas” sritis. Viena sritis 
skiriama žydams, kita ara
bams; o tiesioginėje anglų 
valdyboje būtų dvi sritys. 
Anglija sutiktų įleist 100,- 
000 europinių žydų tiktai į 
peršamą žydiškąją Palesti
nos sritį.

Number g, Vokietija 
Teisme prieš nacius pasiro-i 
dė, kad jie rinko savo nu
žudytų žydų kaukoles, sako, 
išstudijuot “tų pusžmogių” 
galvas.

CIO Politinio Veikimo 
Komitetas atidarys pamo
kas įvairiuose miestuose, 
kad paruoštų veikėjus sėk
mingam d e m o k ratiniam 
rinkimų vajui.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kimpii Broadway ir Stone Av*.
pri* Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802



šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Rugpj. 10, 1946

■ NeHYirko^/W^Zinlov
Kaškiaučiai Grižta v
Namo

Praleidę apie trejetą mė
nesių Teksuose ir Kalifornijo
je, dr. J. J. Kaškiaučius su 
žmona, pagaliau jau grįžta 
namo, šiuos žodžius rašant, jie 
yra kelyje į Chicagą, — tai 
sprendžiama pagal jo sekamą 
laiškelį, rašytą R. Mizarai:

Hollywood, Calif.
1946 m., rugpjūčio mėn. 5. d. 

Mielas Drauge Mizara!

nijos. Išbuvau šitoj gražioj ša
ly, t. y., pietinėj jos daly, daug 
ilgiau, negu iš pirmo buvau nu-

inty- 
gerų

Jūsų Lauksime Lietuvai 
Pagalbos Piknike

Visi, norintieji gražiai, sma
giai ir naudingai pasilinksmin
ti ir paremti Lietuvos žmones, 
šį sekmadienį, rugpjūčio 11-tą, 
patrauks į Linden, N. J., kur 
įvyks piknikas Lietuvos para
mai.

Piknikas bus Lithuanian Li

do va nos namie gamintų ska
nėsių.

Lietuvos “aukso” — ginta
ro — dovanomis amerikiečiam 
šio pikniko dalyviai galės pa
sigrožėti ir kam nors teks par
sivežti gražmeną. O iš to pel
nas eis pasiųsti dovanoms Lie
tuvon.

Malioriai Laimėjo
Didesnes Algas

Vakar Los Angeles ar apy
linkės draugai suruošė mudviem 
su žmona išleistuves. Tikrai 
jaudinantis dalykas, kur 
padaryt tik labai artimi, 
mūs draugai! Tarp kitų
savybių, vietos draugai ir pasi
žymi nepaprastu, atviru nuošir
dumu.

Ketvirtadienį iš ryto išva-. 
žiuojam į San Francisco mies
tą. To švento Pranciškaus bro
liai ir sesutės pastatė ant savo 
ir gana: išbusime su jais be
veik ištisą savaitę!

O iš ten trauksime į rytų kraš
telį, k u i* saulelė teka ... Bet 
pakeliui turėsime trejetui dienų' 
stabtelti didžiojoj Čikagoj. At-' 
rodo, kad teks dalyvaut kaip tik 
Vilnies piknike! Drg. Prūseikaj 
buvo tas miklusis inžinierius, 
kurs įgalino šitą taiklų įvykį...

Jau seniai apleistojo Niūvar-, 
ko padangę žadame pasiekti i 
apie rugpjūčio 20 d.

Jau labai pasiilgau draugų ir 
veikimo. Ne tik, kad rūpi, bet 
ir nerimastis ima, kad prisiėjo 
išbūti nuošaliai nuo viso to perį 
visą šitą čigoniško gyvenimo 
laiką!...

Dalį kelionės įspūdžių išsių
siu Laisvei, tur būt, rytoj. Bet 
dar daug turėsiu darbo, koliai 
ten įtalpinsiu visą šitą turinin
gą kelionę.

Tai jau nebe užilgo ir pasi
matysime visi. Labučių visiems 
rytų krašto draugams, visam 
Laisvės štabui.

Spaudžiu pačiam dešinę tvir
tai, stipriai. Jonas K.

Walter Žukas

TRAUKINIAI J PIKNIKĄ

George Kazakevičius

berty Park, 340 Mitchell Ave., 
Lindene. įvažiavimas į pikni
ką prie Wood ir Simson Aves.

Piknike dainuos du chorai:
Aidas iš Brook lyno, vado

vaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus.

Sietynas iš Newarko, vado
vybėje Walterio Žuko.

Tikimasi programoje ir dau
giau ko.

Pikniko komisija tikisi tu
rėti gerų vaišių — valgių ir 

'Į gėrimų ant vietos. Tačiau la
bai įvertins, jeigu kas atveš-

Iš Pennsylvania stoties, 33 
St. ir 7th Ave., New Yorke, į 
Lindeną eina daug traukinių. 
Vidurdienį, piknikui patogiu 
laiku, eina: 11:40, 12:25,
1:05, 2:10, 2:55, 4:08. Išsėsti 
Wood Ave. stotyje. Eiti tik ke
li trumpi blokučiai nuo sto
ties.

Grįžti iš pikniko irgi yra 6 
traukiniai tarp 7:10 ir 11:48 
vakaro.

Dabar Tinkamiausia Proga 
Gauti Žemesnes Kainas

OLIVIA tie HAVTLLAND

“TO EACH HIS OWN”
su

John Lind, Mary Anderson, 
Erank Faylen 

ir dar 
ANNE GVVYNNE 

ROBERT SHAYNE
“I RING DOORBELLS” 

BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush ir De Kalb Aves.

"CENTENNIAL SUMMER” 
Jeanne Crain #

* William Eythe * Cornel Wilde ❖
* Walter Brennan ’!• Linda Darnell ❖

* Constance Bennett >k Dorothy Gish ❖
Ir šaunus vaidinimas scenoj! Asmeniniai

* CHICO MARX * The Debonairs «
* John Guelis Harold Barnes

# Jess Renna >k Extra! Jane Pickens *
Vėsus ROXY 7th Avenue

ir 50th St.

Tikėsite, ar. ne, bet Wage Sta
bilization Boai’d atrado reikalą 
save sustabilizuoti, kada malio
riai sujudo veikti prieš tos ta
rybos patvarkymą atvaryti at
gal jų algas, nes jie, girdi, per
daug gavę pakėlimų. 'Taryba at- 
keitė savo pirmesni

žinoma, niekas 
varyti atgal kainų, 
Niekam neskaudu, 
ninkai už viską turi
mokėti. Bet buvo iš širdies su
sirūpinta, kad jie perdaug už
dirbtų. Girdi, įvyks infliacija.

Malioriai, organizuoti i AFL 
Painters District Council 9, 
prieš algų atgal nuvarymą ko
vojo. Jų viršininkas Louis 
Weinstock tuo reikalu lankėsi ir 
Washingtone.

žinia

tarima.
nesirūpino

kad darbi-
perdaug

Wiiliamsburge Siaučia 
Vagių Šaikos

Visai neseniai buvo šioje apy
linkėje apvogti Rutkūnai. Juos 
apvogusis buvo suimtas. Bet 
argi vagišiųkų trūksta. ,

Naktį iš 8-tos j 9-tą vienos ar 
gal kelių atskirų gaujų irgi 
siausta Laisvės apylinkėje, blo
ko atstume papildyta bent tre
jetą įsilaužimų j štai gos n a ir į 
namus. Apvogta žmonės viena
me kuriame apartmente, bet 
neteko sužinoti kurkime. Ap
vogta prie Maujer St. skalby
kla ir prie Stagg esančioji A. 
A. Atlas alaus firma.

Atlas įstaigon įsibi’iauta per 
stoginį langą. įstaigai esą pa
daryta šimtais dolerių nuosto
lio, išlaužta saugiosios šėpos. 
Bet prakaitavę už dyką, šėpose 
nieko vagims naudingo nebuvę 
palikta. Nebent po sunkaus 
darbo gal išgėrė alučio trošku
liui numaldyti, tai ir viskas.

parvežė 
gaus po 
buvusios 
kesties.

Sugrįždamas 
kad malioriai 
valandą vieton 
valandinės mo-

Blumberg Pirmininku 
Darbo Partijoj

Hyman Blumberg, buvęs 
Darbo Partijos New Yorko 
valstijos organizacijos sekreto
rium iki llillmano mirties, pra
eitą ketvirtadienį, pirmame 
vykdomojo komiteto susirinki
me tapo išrinktas pirmininku 
vietoj llillmano.

Blumberg eis tas pareigas 
iki rugsėjo 3-čios, kada nau
jasis valstijos komitetas susi
rinks išrinkti pastovų sekreto
rių 
gal

— gal patį Blumbergą, 
ir kurį kitą.

MUZIKA

o

West Nyack farmerys Ileu- 
val, negalėdamas patsai nuim
ti derliaus ii’ negaudamas dar
bininkų, pasiūlė norintiems pa- 
siuogauti savo vartojimui at
važiuoti ir rinktis juodųjų 

1 aviečių ar kitų uogų tiek, kiek 
kas nori. Prekybininkams jis 
neduosiąs, tik įstaigoms ar at
skiroms šeimoms.

Įvyks Pirkikų Masinis 
Mitingas Šeštadienį, 
Priešais YMCA

Consumers Council žemuti
niame Wililamsburge šaukia 
masini mitingą šio šeštadienio 
vakarą, 8:30, rugpjūčio 10-tą, 
prieš YMCA namą, Marcy ir 
So. 9th St. Susirinks atvirame 
ore, kaip kad aną syki, kada bu
vo ketinę susirinkti YMCA na
me. Tada įstaiga atsakė salę. 
Gatvėje pasirodė geriau, šim
tai žmonių sueina.

Kalbės žymūs susiedij’os kal
bėtojai ir tikisi svečių kalbėto
jų iš kitur. Tarsis, kaip geriau
sia pravesti šios susiedijos pir
kikų streiką prieš aukštas mė
sos ir kitų būtiniausiu gyveni
mui reikmenų kainas. Kviečia 
visus. C. Narys.

i __________
Flatbush ir Lenox Road, 

Flatbush ir Albemarle Road 
srityse įvyko vartotojų para
dai garsinti 12-tą prasidėsian
tį pirkikų streiką viso miesto 
skale.

Du Mirė Auto Nelaimėj, * 
Kiti Apdegė

Penki jauni žmonės praeitą 
antradienį leidosi senu auto
mobiliu iš Bronx i Jones 
Beach.' Ant Wantagh State 
Parkway, netoli Hempstead 
Turnpike, trūko frontinė sena 
šyna, mašina staiga apsisuko, 

I apsivertė i)’ užsiliepsnojo. Ma- 
! žiną taip smarkiai pleškėjo, 
; kad iš užpakalinės sėdynės 
viena mergina ii’ vaikinas ir iš 
frontinės vairuotojas šiaip taip 
išropojo, tačiau pavojingai ap
degė. O frontinėj su vairuoto
ju sėdėjusios dvi merginos iki

Į mirties sudegė.

Mirė Genevieve Hurley ir jos 
geriausia draugė Catherine 

j Scanlan. Pavojingai, gal mir
tinai, apdegęs Niek Sforza, ve- 

' teranas. Taip pat pavojingoje 
; padėtyje esą Niekio sesuo 
I Paula ir jų draugas Theodore 

K. Nizewsky. Nick ir Gene- 
I vieve buvę sužadėtiniai, plana* 
1 vę ne už ilgo tuoktis.

New Yorko žydai darbuo
jasi pasiųsti kare nukentėju
sių žydų vaikams žaislų.

Peter Kapiskas

I ’eter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Ahis 
R H E I N G O L D

BEER & ALES

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETU SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi būti geroje tvar
koje. Turi būti išvalyti, garais de- 
zinfoktuoti ir pridėta Sveikatos 

Tarybos Liudijimas.
Jūs vis dar galite siųsti 

Naujus Drabužius ir Mai
sto Siuntinius, kaip 

visuomet
Liepos ir Rugpjūčio mėn. 

uždara šeštadieniais.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

atdara iki 7 vai. vak.

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

................ ....................................................

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

------ r/

ISAAC STERN, smuikuos 
Lewisohn Stadiume šio sekma
dienio vakarą, rugpjūčio 11-tą,.

šiuo tarpu, 
greičiau pri

einami ir lengviau su žmonių 
reikalavimais skaitysis, jeigu 
tuos reikalavimus pakankamai 
stipriai, masiniai iškelsime.

Rezoliucijoje Trumanui pa
reikšta, kad:

“Kongreso legalizavimas in- 
f Ha ei jos panaikin o ?< žtikrinimų 
pastovios ekonominės padėties, 
duotos Amerikos žmonėms per 
mūsų, vyriausybę tik prieš ket
vertą su virš mėnesiu, kada (il
gos buvo nustatytos su užtikri
nimu kainų kontrolės.”

O rezoliucijoje Decontrol 
Board’u i sakoma:

Lieka vos dvi savaitės veikti i greso komisijos 
prieš infliaciją dabartinėje j pirm nominacijų, 
kampanijoje, pareiškė kalbėto- 

m it inge, įvyku- 
ketvirtadienio

jai masiniame
šiame praeito
popietį, Madison Square Parke.

Tuomi norėta
kongresmanai

pasakyti, kad 
ir visokios Kon-

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVB EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Coie Porter’io karjeros 
C A R Y GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley >!« Ginny Simms
❖ Jane Wyman ❖ Mary Martin -3 
Eve Arden >js ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dieną ir Naktį jūs kalbėsite apie tai! 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma

HOLLYWOOD

WARNER BROS. Romantiška Komedija 
DENNIS MORGAN • JACK CARSON

JOAN LESLIE • JANIS PAIGE
“TWO GUYS

FROM MILWAUKEE”
* puikus asmenų vaidinimas scenoje * 

BUDDY RICH ir jo Orkestras 
Dar ir Robert Aida

Hollywood Judžių žvaigždė—Asmeniškai
STRAND

9------------------------ —-------------- ----- ---------- K

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
BIKINI REGINYS

Matyk Atominės Bombos sprogimą po vandeniu! Matyk Japonų Hirosimos filmas p> 
metų nuo atominės eksplozijos! Tik ką išleista! Matyk Gegužės Pirmosios paradą 
Maskvoj, kur Rusija rodo savo galybę! Matyk Vokietijos pabėgę ius kraustantis iš 
Lenkijos! Matyk pasaulio Žmones laukiant sprendimo prieš Nacius Nuremberge! 
Matyk svarbią filmą apie varžą Jejuzalėje! Matyk techni-spalvj įdomumą, “Scuth 
of Monterey” ir visas naujausias žinias iš viso pasaul o! Ma yk puikiausius judž'.us 
mieste TTTVfR A QC V NEWSREEL THEATRE

E1HILVO0 I Breadway ir 46 St.

per

World Tourists, Inc.
1123 Broadway, N. Y. C.

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

& Shipping Corp.
212 Fifth Ave., N.Y.C.

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tet EVergreen 4-9812

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer St«. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“Kainų, Dekontrolės Taryba 
ir visos mūsų vyriausybinės įs
taigos turi rimtą pareigą pagel
bėti Amerikos žmonėms jų ko
voje prieš infliaciją. Mes reika
laujame, lead -jūs atlaikytume! 
linijas prieš gobšus ir pelnui 
pakvaišusius monopolistus, ‘ku
rie siekia sunaikinti saugumų 
mūsų šalies ir jos žmonių.”

Mitinge kalbėjo- senatorius 
James M. Mead ir kongresma- 
nas Vito Marcantonio. Taipgi 
kalbėjo Miesto Tarybos narys 
Michael J. Quill, Mildred Gut- 
willig, Charles Collins, Gilbert 
Harrison, Canada Lee, Louis 
Hollander, Dr. Frank Kingston, 
Martin Miller, Edward Yeo
mans, atstovaujanti miesto CIO 
unijas, Pirkikų Streiko Komi
tetą ir kitas organizacijas.

Mitingas nutarė bėgiu seka
mos savaitės surinkti milioną 
parašų ant atskirų atviručių, 
reikalaujančių, kad Decontrol 
Board sugrąžintų - numažintų 
kainas iki buvusių birželio 30, 
kada kainų kontrolė tapo panai
kinta.

LAIKRODŽIAI r
/ v

■m
I LrU

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
221 South 4th Street

DAIMONTAIEUGENE ISTOMIN, skam
bins pianu. Lewisohn Stadiu- 
mas randasi 138th St. ir Am
sterdam Ave., New 
jau bus paskutinis 
stadiume šį sezoną, 
yra 29-tas sezonas
Orkestrai vadovaus Alexander 
Smallens.

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Yorke. Šis 
koncertas 
kuris jau 
stadiume.

ARTKINO PUIKUS VEIKALAS
• BAISIAI z,

tikroviškas... aAiVjfflIflj
GALINGAS” Į

L- 4 AN £PK'JNews
, i j. _ .—..... i i Extra-Išimtinai!

Anton
ČECHOVO 

Juokingoji Satira 
U

COOL,
-------  to.. »

NEPRALEISK JO’. P. M, STANLEY
12 St. ir 7th Avė.

9 A.M. iki 
VIDUNAKČIO MARRIAGE”

* BARBARA STANWYCK • VAN HEFLIN • LIZABETH SCOTT *

“THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS”
su KIRK DOUGLAS • JUDITH ANDERSON

DINAH SHORE Radio ir judžlų dainų žvaigždė scenoj
Dar ir GIL LAMB, THE ACROMANIACS, ir extra patrauklus 

priedas Dick Stabile ir Jo Ork.

vėsus PARAMOUNT ITSr

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su ši

luma ir visais moderniniais įrengi
mais. Antrašas: 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės tarp 5:30 
ir 6 vai. vakarais. Sekmadienį visą 
dieną. (184-186)

SKELBKITfiS LAISVĖJE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <161 Balių, Koncertų, Bankletų, 
VeBtuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausia'is įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS Fountaninės Plunksnos

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

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

Tel. SOuth 8-5589

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


