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rašo, kad fašistai iš Lietuvos

*• ■"PIS

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Lengva Paaiškinti. 
“Svečiais” ir Pasiliks. 
Nepasimokino iš Rusu

Pabėgėlių.
Irgi “Mpskolis.”

Rašo A. BIMBA

LAIS V E-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

išlakstę Vokietijon be marsy 
'kinių ir be kelnių, visiškai pli- 
k\

“O betgi/” jis šaukia, “ko
munistų karalaitis Antanas 
Bimba savo įspūdžius aprašy
damas iš Tarybų Lietuvos, 
tarp kitko sako, kad pabėgė
liai lietuviai baisiai Lietuvą 
nuskriaudę — daug visokio 
turto išvežė. Tačiau Bimba 
nepasako, kokį turtą tie lietu
viai bėgdami galėjo išvež
ti. . .” (N., rugpj. 28).

Su mielu noru pasakysiu. 
Netiesa, kad fašistai bėgo iš 
Lietuvos nuogi-pliki. Kaip ži
noma, Lietuva nebuvo išlais
vinta staiga, susyk. Lietuvoje 
frontas stabilizavosi ir todėl 
plėšikams buvo laiko pasiimti 
viską, kas tik galima.

Fašistai grobė rūbus, mais
tą, gyvulius, automobilius, au
tobusus, sunkvežimius, viso
kias brangenybes, kurias tik
tai galėjo pasiekti. Jie elgėsi 
kaip tikri vandalai, nei. kiek 
neatsilikdami nuo savo vadų ir 
mokytojų — vokiškųjų hitle
rininkų.

Kai Raudonoji Armija pri
buvo Lietuvon, tai faktinai 
nebuvo rasta visam krašte nei 
vieno automobilio, iš kelių 
šimtų autobusų, neberado nei 
pusės tuzino. O kiek 
pasigrobė arklių!

fašistai

O vienas pabėgėlis 
skundžiasi: “Svečiais 
mes, tokiais norėtume išlikti 
iki teks mums grįžti į savo tė
vynę ... Dėl šio mūsų, lūkes
čio jokie vargai mums ne var
gai, jokie darbai mums ne 
darbai.”

Kaip viskas rodo, tačiau, 
pabėgėliams ir teks pasilikti 
“svečiais.” Kad jie niekados 
nebesulauks smetoninės Lietu
vos, tai niekas šiandien neabe
joja. Tarybinę Lietuvą gi jie 
nuskriaudė ir amžinai prakei
kė.-

fašistas 
jaučia-

Keista, kad šitie lietuviški 
pabėgėliai nepasimokė iš ru
sų pabėgėlių. Pastarieji buvo 
susispietę Chinijoj, Mandžuri- 
joje, jautėsi “svečiais” ir lau
kė sugrįžtant caristinės Rusi
jos.

Tiesa, dabar jie sugrįžo Ru
sijon, nes juos Raudonoji Ar
mija sučiupo Mandžurijoje, 
bet sugrįžo ne kaipo laukiami 
svečiai.

Koks jų likimas? Jų liki
mas aiškus. Apgauti, suvedžio
ti, dėl tamsumo patekę į 
kontr - revoliucionierių kilpas, 

"galės atsisteigti ir dirbti. Bet 
kriminalistams, kaput! Semio- 

i novas ir keletas jo kamarotų 
jau tinkamai nubausti. Kitų 
panašių išsigįmėlių kaleina 
seks.

Anglija Neleido
Svarstyt Graikai

Klausimo
Anglai Bijojo Pakenkt Monar- 

chistams Balsavimuose
Lake Success, N. Y. — 

Anglijos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
spirtinai išreikalavo, kad 
taryba dar nesvarstytų 
skundo prieš Graikijos val
džią. Sklindą įteikė' Sovie
tų Ukrainos atstovas dr. 
Dmitrius Manuilskis, kuris 
specialiai atlėkė iš Pary
žiaus.

Manuilskis pareiškė,* jog 
Anglija yra faktinai užė
mus Graikiją, ir anglų ar-

mijos b e ndradarbiavimas 
su karališkai - fašistine 
graikų valdžia gręsia už
kurti karą Balkanų šalyse. 
Už Ukrainos skundo svar
stymą balsavo 6 Saugumo 
Tarybos nariai, prieš—3. O 
reikėjo bent 7 balsų tuojau 
skundui svarstyt. Taigi jo 
svarstymas formaliai ati
dėtas iki šio antradienio.

Anglija bijojo skundo 
svarstymo pirm Graikijos 
balsavimų sekmadienį.

CHINŲ KOMUNISTAI
UŽĖMĖ TATUNGį, 0 
PRIEŠAI CHENGTEH

Mirčia Nubausti Balta
gvardiečiai, Ašies 
Agentai prieš Sovietus

TSTORO BALSAI
GRAŽINA CARĄ 

GRAIKIJAI
Anglijos Armija Užtikrino 
Monąrchistam i įaugamą

- | Balsų Graikijoje

Amerika Kišasi į 
Graikiją Sako 

Molotovas^
Amerikos Karo Laivai ir Anglai 

Tarnauja Graikų Fašistams

Nanking. — Chinų komu
nistai atėmė iš Chiang Kai- 
sheko tautininkų Tatungą, 
svarbiu miestą ir strategi
nį geležinkelių mazgą, arti 
kurio, yra viena didžiausių 
Chinijos angliakasyklų. Ta- 
tuijg užimtas^po 25 dienų 
apgulos^//

Chinijos tautininkai . at
ėmė iš komunistų Cheng- 
teh miestą, per kurį eina 
geležinkelis iš Chinijos į 
Mandžuriją.

La Guardia Sako, jog 
Stalinas Sveikas

Maskva. — Sovietinio 
teismo sprendimu, tapo pa
kartas baltagvatdiečių va
das, generolas Semionovas, 
o penki jo sėbrai sušaudy
ti. Du kiti įkalinti.

Tie kontr - revoliucionie
riai prisipažino," kad jie už 
pinigus tarnavo Japonijai 
ir Hitleriui. Jie išvien su 
japonų generolais planavo 
užpult ir atplėšt Sovietų Si
birą. Jie nuolat šnipinėjo 
Vokietijos naudai prieš So
vietų Sąjungą. Teisme prieš 
juos liudijo ir belaisviai ja
ponų oficieriai. Semionovo 
šaika buvo sučiupta Man- 
džurijoje.

C a r i s t iniai kriminalistai, 
Hitlerio ir Mikados agentai, 
susilaukė užsitarnauto atpil
do. Anksčiau ar vėliau, be 
abejonės, susilauks užmokes
čio ir fašistiniai kriminalistai, 
skerdikai Lietuvoje žydą, ka
ro belaisvių ir tarybinių lietu
vių.

“Svarbi lietuvių tremtinių 
įstaiga,” sako Draugas, susior
ganizavo Bavarijoje. -Ji ang
liškai vadinasi: “Office of 
Lithuanian Bibliography in 
Emigration.”

Štai kas įdomu: “Įstaigos 
iniciatoriumi ir jos vedėju 
yra. . . majoras A. Ružanco- 
vas,” (D., rugpj. 29 d.).

Draugas tą vedėją ir jo 
įstaigą į padanges kelia. Bet, 
kaip matome, jo pavardė 

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskva. — Reporteriai 
klausinėjo La Guardią, ge- 
neralį UNRRA tarptauti
nių pašalpų direktorių, bu
vusį New Yorko majorą, 
apie ką jis kalbėjosi su Sta
linu. La Guardia neprane
šė pokalbio turinio, ir tik 
tiek pasakė, jog Stalinas 
sveikas.

Nuimta Kainą Kontrolė 
Nuo Daugumos Vaisią 

ir Daržovią

Bent 60 Amerikos Piliečiu 
Sulaikyti Jugoslavijoj

Washington. — Jugosla
vijos valdžia neleidžia grįžt 
į Jungtines Valstijas dau- 
Ekaip 60 Amerikos pi- 

Jie yra jugoslavų 
žmonės, išsiėmę Am

erikos pilietybės popieras. 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė veda derybas dėl jų 
grįžimo.

Athenai, Graikija, rugs. 2 
—Graikų premjero pava
duotojas-Stylianos Gonatas 
(fašistinis monarchistas) 
pranešė, kad visuotinuose 
balsavimuose sekmadienį, 
girdi, “70 nuošimčių” balsų 
paduota ūž pabėgėlio kara
liaus Jurgio II grąžinimą į 
Graikijoj sostą.

(Prieš! rinkimus ir 'pačio
je rinkimų A dienoje fašisti
niai karaliaus šalininkai už
puldinėjo, žudė bei areštavo 
demokratus, komunistus ir 
bendrai respublikiečius. An
glų kariuonienė tarnavo 
kaip > monarchistų - fašistų 
nugarkaulis.)

Anglai skelbė, kad jų ar
mijai įsakyta laikytis tiktai 
kareivinėse rinkimų dieno
je. Bet karinė anglų polici
ja buvo! tą dieną sustatyta 
sostinės! Athenų gatvėse, 
rašo N. Y; -^Times kores
pondentas A. C. Sedgwick.

Karinis anglų trokas at
sitiktinai užmušė J vieną 
graikų Į berniuką tą pačią 
dieną, kaip praneša United 
Press. Pasirodo, kad anglų 
kariuomenė nesėdėjo tiktai 
kareivinėse. • .

Maskvos radijas, praneš
damas ' žinias iš balsavimo 
vietų, šake

“Balsavimai Graikijoje 
vykdomi per fašistiniai - 
karališką terorą ir su sve
timųjų (anglu) armija ša
lyje.”
ŽMOGŽUDIŠKAS TERO
RAS PRIEŠ DEMOKRA
TINIUS GRAIKUS

Kažin kas paleidęs ran
kinę granatą į monarchistų

govedą, ir vienas asmuo bu
vęs užmuštas.

Fašistai už tai nuėjo į ko
munisto Edomeano Koghi- 
lakio butą ir nužudė jį lo
voje.

Monarchistų žandarai nu
šovė keturis demokratinius 
graikus Galatistoje.

Fašistiniai monarchistai 
nuo balandžio 1 iki rugpjū
čio 23 d. nužudė 684 demo
kratus, karaliaus priešus. 
Karo teismų sprendimais 
tuo tarpu buvo sušaudyta 
40 respublikiečių ;• be ži
nios dingo 39; sunkiai su
žeista 415; kankinta 1,664; 
įkalinta 3,942; sudeginta 86 
demokratų namai; uždary
ta 12 respublikinių laikraš
čių.
ANGLIJOS IR AMERI
KOS LAIVYNAI—PARA
MA MĮONARCHISTAMS

Anglijos laivyno ministe
rija praneša, kad galingas 
būrys jos karo laivų lanky
sis Graikijos uostuose ir ar
timuose vandenyse per 4 
savaites.

Milžiniškas Amerikos lėk- 
tuvlaivis “Franklin D. Roo
sevelt” ir keli šarvuotlaiviai 
ir naikintuvai atplaukia 
Graikijon į “svečius.”

Jungtinių Valstijų - ir 
Anglijos laivynai gąsdins 
respublikos ''šalininkus kad 
nemėgintų sukilti prieš ka
raliaus grąžinimą. O jeigu 
re^publikiečiai sukiltų, tai 
anglų - amerikonų laivai 
bus paruošti triuškint su
kilimą ir padėti Anglijos 
armijai užbaigti darbą ka
raliaus Jurgio II naudai.

Paryžius. — Sovietų už- Graikiją duoda svarbią pa
sienio reikalų ministras ramą dabartinei graikų vai* 
Molotovas taikos konferen- džiai, — pareiškė Moloto- 
cijoj kaltino Ameriką, kad was. — Turi būti sustabdy- 
jinai, siųsdama savo karo! tas toks kišimasis j viduji- 
laivus į Graikiją, kišasi į vi- i nius Graikijos reikalus, 
dujinius tos šalies dalykus, i 
James Byrnes, 
valstybės sekretorius, gynė 
(fašistuojančią) graikų vai- grąžinimo) yra parama da 
džią u

Anglai - amerikonai tė- 
Amerikos mytojai Graikijos balsavi

muose (dėl karaliaus su-

ų. - bortinei Graikijos valdžiai,
A n g.M j os Kai’iuomenė j nors didžiausia graikų dau- 

Graikijoje ir Jungt. Valst. Į guma nekenčia tos val- 
karinių laivų plaukimas į! džios.”

Kanada ir Australija— 
Anglą Pastumdėlės 
Prieš Sovietus

CHIANG PLANUOJA^ 
KARA, 0 NE TAIKA 
SU KOMUNISTAIS

Paryžius. — Kanados de
legatas taikos konferenci
joj parėmė Australijos at
stovo pasiūlymą, kuris iš 
esmės reikalauja f neduot 
Sovietų Sąjungai jokių at
lyginimų iš Italijos, Ven
grijos ir kitų buvusių Hit
lerio bendradarbių kare.

Amerikos, An glijos, 
Francijos ir Sovietų užsie
niniai ministrai buvo 
statę tam 
nuostolių 
mas iš tų
ninku. O dabar Anglija 
per savo pastumdėles (Aus
traliją ir Kanadą) stengia
si panaikinti tą Keturių 
Didžiųjų nutarimą.

nu- 
tikras karinių 

atlyginimo su- 
Vokietijos talki-

I

Nanking. — Chinų komu
nistų atstovas Wan Ping- 
nan sakė: Nors Chinijos 
valdovas Chiang Kai-she- 
kas ir prez. Trumano pa
siuntinys, generolas Mar
shall kviečia komunistus į 
derybų komitetą, bet- jie 
planuoja ne taiką, o karą 
prieš : chinų komunistus. 
Komunistai atmetė Chian- 
go pasiūlymą, kad komunis
tų ir tautininkų armijos 
pasitrauktų atgal. x

Pasaulio Unijos Smer 
kia Graikijos Terorą

Komunistai Sunaikino 13 
Chiang Kai-sheko Brigadų

Nanking. ■— Chinų ko
munistai džiaugiasi laimė
jimais prieš Chiang Kai- 
sheko tautininkus. Be kit
ko, jie nuo liepos 
naikino

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Clinton 
P. Anderson panaikino kai
nų kontrolę visoms švie
žiom daržovėm ir vaisiam, 
apart orindžių ir bananų. 
Andersonas taip pat nuėmė 
kainų kontrolę įvairiem 
“kenuotiem,” šaldytiem bei 
džiovintiem vaisiam ir dar
žovėm, apart orindžių ir to- 
meičių. Sykiu jis paliuosa- 
vo nuo kainų kontrolės rie
šutus, šieną, visus tabako 
produktus, ir kt.

NABAGAI, “SKRIAU
DŽIAMI” ANGLAI

Paryžius. — Anglai ir tū
lų Pietinės Amerikos kraš
tų delegatai taikos konfe
rencijoj pasakojo, kad So
vietai, imdami sau ^Rumu
nijos žibalą ir kitus dirbi
nius į karinius atlyginimus, 
girdi, darą skriaudą an
glams ir p i e t - a m e rikie- v •

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras Tito atsiprašė 
Ameriką už penkis nušau
tus amerikonus, lėkusius be 
leidimo per Jugoslaviją.

Molotovas, paravykęs iš 
Paryžiaus, tariasi su Sta
linu.

Lenkų Fašistai Bus 
Priimti į Angly 
Kariuomenę

London. — Lenkų fašistų 
generolo Anderso kariuo
menė bus įtraukta į Angli
jos armiją, kaip pranešė už
sieninė anglų ministerija.

Pačioje Anglijoje yra 45,- 
000 Anderso kareivių. Kiti
83,500 fašistinės lenkų ka
riuomenės tebėra Italijoje, 
V a k a r i n'ė je Vokietijoje, 
Francijoje ir Viduriniuose 
Rytuose. v '

SOCIALISTŲ KOMUNISTŲ 
KANDIDATAI LAIMĖJO 

SAKSONIJOJE
I

Dresden, Vokietija. — 
Socialistinės Vienybės Par
tija .^socialistai - komunis
tai) laimėjo miestinius rin
kimus Saksonijoj, Sovietų 
užimtoj Vokietijos dalyje.

Amerikiniai koresponden
tai, ątsilankę į balsavimų 
vietas Dresdene, Leipzige ir 
kituose miestuose, • atrado, 
jog piliečiams buvoj užtik
rinta slaptas ir teisingas 
balsavimas, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas D. A. Schmidt.

208,00 NUŽUDYTŲJŲ 
KAPINYNAS

.7 11

Riesa, Vokietija. — Amė- 
rikpnai ir anglai korespon- 

ai matė atkastą milži- 
kur naciai 
rušų ir ki- 

kurie buvo

ms
palaidojo 208, 
tatąučių. Kai 
gyvji užkasti.

Krikščionių demokratų ir 
liberalų demokratų gautas 
balsų skaičius užima tik an
trą bei trečią vietą. ■

JANKIŲ KALINIŲ KAN
KINTOJAS VEIK NU

GLOSTYTAS

Jeruzalė. — Anglų vy
riausybė pakeitė mirties 
nuosprendį a š t u o niolikai 
žydų jaunuolių ir paskyrė 
jiejns kalėti iki gyvos gal
vos. Tie jaunuoliai buvo 
kaltinami už tai, kad sprog
dinę anglų geležinkelio 
įrengimus. z

Pirmiau dar švelniau už 
tai buvo pabausti trys kiti 
oficieriai. Bet saržentas 
Judson a s Smith, kuris jų 
komandoj kankino karinius 
kalinius, tapo pasiųstas 3 
metams į sunkiųjų darbų
kalėjimą

13 d. su- 
tryliką brigadų 

Chiang Kai-sheko armijos. 
Užėmę Tatungą, komunis
tai gavo geležinkelį į svam
bų Puchow miestą.

Paryžius.. *— Pasaulinė 
Darbo Unijų Sąjunga įtei
kė pareiškimą taikos kon
ferencijai prieš monarchis- 
tų - fašistų valdžią Graiki
joje. Pasaulio unijų orga
nizacija išdėstė kruviną 
Graikijos valdovų terorą 
prieš visus demokratinius 
žmones.

Fašis
zidenta^ Roxas visomis ka
rinėmis jėgomis puola vals
tiečius partizanus.

p re

Amerikos Karininkai 
Užginčija Pasaką apie 
“Sovietinius Šnipus”

Brazilijos policija per ma
sines ablavas suėmė šim
tus komunistų.

Amerika Reikalauja 
Jugoslavijos Atlygi
nimo už Lakūnus

Washington.— Jungtinės 
Valstijos reikalaus, kad Ju
goslavija atlygintų už pen
kis amerikinius lakūnus. 
Tie' lakūnai žuvo, kuomet 
jugoslavai rugpjūčio 19 d. 
nušovė Amerikos armijos 
lėktuvą, kuris be leidimo 
skrido per Jugoslaviją. Dar 
nežinia, kieKJungt. Valsti
jos reikalausj iš Jugoslavi-

Frankfurt, Vokietija. 
Amerikonų komanda prieš 
kelias dienas buvo pasklei- 
dus pasaką, būk jie užklupę 
ir suardę “15 vokiečių sai
ką, kuri šnipinėjus Sovietų 
naudai prieš Jungtinių 
Valstijų armiją” vakarinė
je Vokietijoje.

Dabar amerikonų valdy
ba oficialiai atšaukė tą sa
vo pasaką ir pareiškė, jog 
tariamieji šnipai, Laisvo
sios Vokietijos Komiteto 
nariai, neturėjo jokių ryšių 
su Sovietais. 14 jų tuojau 
paleista, o vienas (Kazma- 
rek) būsiąs teisiamas.

v
Amerika perleido 800 mi- 

lionų dolerių vertės atlie
kamų karinių reikmenų 
Chiang Kai-shękui, Chini- 
jos diktatoriui.

Bombay mieste, Indijoj 
per riaušes užmušta 50 
dusų ir mahometonų.
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GIEDROS BELAUKIANTKAS KĄ RAŠO IR SAKO

A. L. D. L. D. REIKALAI

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Burt, Raymond, Wash.— 

Dėkui už rašinėlį, bet kadangi 
jisai susideda beveik išimtinai 
iš asmeniškų dalykėlių, tai ne
galėsime sunaudoti. Atleisite.

CIO prezidentas Philip Mur
ray ragino decontrol tarybą 
atstumti atgal kainas j buvu
sias birželio 30‘tą. CIO nacio- 
nalės tarybos mitinge jis pra
šė delegatų kovą už žemesneą 
kainas pernešti i “kiekvieną 
balsavimų precinktą Jungti
nėse Valstijose.”

Ispanijoje vy- 
Franko diktatūros 
yra katalikų baž-

Verta Pakartot 
ir pakartoja KRIENAS

kalas iš karo.prieš Napole- kam Rab.ran?as. Draugija! 
oną. Knyga turi 132 pusią- ra sanklau lsl^ kn^as’ 
pius, kaina 50c. Abi knygos zurna> , atllktl kltus

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

J. Tamašauskas, Kings
ton, Pa. aukavo $2. ir Ona 
Morozienė Waterbury $1. 
Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū! Pra
šome ir ateityje nepamiršti 
Apšvietos Fondą, nes vis-

Setas No. 3
Freedom Road — How

ard Fast. Gražiai apdaryta 
apysaka iš Amerikos? žmo
nių gyvenimo. Knyga turi 
264 puslapius, kaina $2.50.

Field Marshal Kutuzov 
—M. Bragin. Istoriškas vei-

svarbius darbus.
D. M. šolomskas.

ALDLD CK Sekretorius.
46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Nuo blogo darbo reikia 
bėgti greičiau, negu nuo 
nukentėjimo už blogdakybę. 
Jeigu kas nors blogo pada
rė, tai jam pačiam geriau, 
idant būtų pabaustas, negu 
be bausmės pasiliktų.

Sokratas.
♦

■ * r <

Ko nežinome, to neturi
me. Goėthe.

aYuoja-užgrobti 
prtą ir jungtis su reakci-

sudaro No. 3 setą.
Kuopos valdybas, kuriose 

yra narių imančių angliš
kas knygas, prašome išsi
kirpti šį pranešimą ir paro
dyti tiems nariams. Ku
riuos setus jie pasirinks, tai 
praneškite mums ir mes 
^prisiusime. Kurios kuopos 
nepraneš kięk: kurio seto 
siųsti , tai centras pasiųs 
pagal savo nuožiūrą.

Mokėkime Duokles.
Centro Komitetas duok

lių mokėjimą yra pratęsęs 
iki 1 d. spalių. Reiškia, 
laiko liko tik vienas mene- 
sis, bet dar apščiai yra na
rių, kurie nepasimokė j o 
duokles. Prašome tą pada
ryti tuojau,. ; '

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 
$7.00
$3.75 
$8.00 
$4.00
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Didelis Francijos Liaudies Laimėjimas
Paryžiuje vyksta Francijos Socialistų Partijos su

važiavimas. Prie jo rengėsi'reakciniai vadai iš “se
nosios gvardijos” priešakyj su Mr. Leon Blumu ir parti
jos sekretorium D. Meyer, kad nei vienas kairesnis, kaip 
jie vadino, “komunistas” delegatas į konferenciją nepa
tektų.

Bet kokis jų ir kartu visos reakcijos buvo nuste
bimas, kuomet Socialistų Partijos konferencijoj 2,964 
delegatai balsavo už kairiųjų Guy Mollet ir M. Tanguy- 
Prigent rezoliuciją, o už pono Blumo tiktai 1,365! Reiš
kia, daugiau, kaip dviem trečdaliais Socialistų Partijos 
suvažiavimo delegatai pasmerkė “senosios gvardijos” re
akcinę politiką ir pasisakė už bendrą veikimą su Fran
cijos Komunistų Partija.

Ir tatai įvyko nepaisant to, kad ponai Leon Blum 
ir D. Meyer bei jų kontroliuojama spauda su “La’Popu- 
laire” priešakyj bjauriai puolė komunistus, kairiuosius 
socialistus, visaip gąsdino ir šaukė, būk visas civilizuo
tas pasaulis žiūrįs į Francijos socialistus. Joki baugini
mai ir joki melai negelbėjo!

Francijos Socialistų Partijos milžiniška didžiuma 
delegatų pasmerkė Blumo politiką, kaipo žalingą namie, 
kur socialistai, išvien su reakcininkais, trukdė nacio
nalizaciją stambios industrijos, kur jie priešinasi dar
bininkų algų pakėlimui, kur jie su savo reakcine politi
ka kenkia šalies pokariniam atsistatymui ir tarptautinėj 
politikoj remia tuos, kurie laikosi angliško bloko žalin
gos politikos.

Reikia suprasti, kad šis įvykis Francijos Socialistų 
Partijoj yra reikšmingesnis, negu tūli manevrai Taikos 
Konferencijoj arba Jungtinių Tautų Saugumo Taryboj 
ir angliškojo bloko “laimėjimai.” Reakcija deda pastan
gų, kad nustatyti Amerikos ir Vakarinės Europos šalių 
politiką ne vien prieš Sovietų Sąjungą, bet ir bendrai 
prieš liaudies demokratines šalis, kaip Lenkia, Rumuni
ja, Bulgarija, Jugoslavija ir Albanija. Reakcija remia 
kapitalistų ir dvarponių likučius tose šalyse, gi tuo pat 
kartų darbininkų susipratimas ir komunistų įtaka smar
kiai auga Italijoj ir Francijoj.

Franci ja vaidina svarbią rolę pasaulinėj politikoj. 
Ji yra nemaža valstybė, o jos kolonijos yra sekamos po 
Anglijos savo dydžiu. Francijoj laimėjimas korfiunistų 
ir kairiųjų socialistų siūlo ne vien jos gyventojams ge
resnį ir laimingesnį gyvenimą, bet ir laisvę 60,000,000 
kolonijų vergų.

1945 metais Francijoj Komunistų Partija buvo lai
mėjus daugiausiai vietų į parlamentą. Šiemet, laike nau
jų linkimų, birželio 2 d., reakcija ir Soęialistų Partijos 
“Senoji gvardija” susijungė ir pirmenybę suteikė klerika
lų vadovaujamai partijai. Toj kampanijoj Blumo pase
kėjai buvo atsukę visa$ kanuoles prieš komunistus. Jo 
žalinga politika atvedė prie to, kad Socialistų Partija 
gavo 400,000 mažiau balsų, kaip 1945 metais. Blumo ir 
kompanijos antikomunistinė ir antisovietinė politika į 
kelis mėnesius laiko pusę miliono Francijos piliečių pas
tūmėjo nuo socialistų. Gi Komunistų Partija, nepaisant, 
kad keliomis vietomis atstovų mažiau gavo parlamente, 
už savo kandidatus šiemet gavo daugiau balsų. Už jos 
kandidatus 300,000 piliečių balsavo daugiau, negu 1945 
metais.-

Francijos Komunistų Partijos politika, kuri šaukia 
visą demokratinę liaudį į bendrą veiklą, A kovą prieš 
naujo karo organizatorius, prieš reakcinę de Gaulle po
litiką, vis daugiau gauna liaudies pritarimo. \ Tą geriau
siai parodė ir šis Francijos Socialistų Partijos suvažiavi
mas, kuris tokia milžiniška dauguma balsų pasisakė už 
bendrą veikimą su Komunistų Partija. Ši socialistų su
važiavimo dvasia turės atsiliepti parlamente ir naujos 
konstitucijos paruošime Francijai ir ant tarptautinės po
litikos.

Ką darys “senoji gvardija” priešakyj su Mr. Leon 
Blum ir D. Meyer? Jie pripratę kalbėti apie “demokrati
ją,” “didžiumos valią,” jeigu tam tikėtų, .tai dabar turė- 

^tų pasiduoti milžiniškai didžiumai Socialistų Partijos na
rių. Bet atrodo, kad jie prie to nesirengia. Žinios iš Pa
ryžiaus sako, kad Socialistų Partija “jau skilo”, kad po
nas Blumas ir jo pasekėjai nei nemano pasiduoti dele
gatų nutarimui, kad jie jau plakuoja užgrobti Socialistų 

' Partijos laikraščius, namus ir furtą ir jungtis su reakci- 
. ninkais.

Kur link eis Francijos Socialistų Partijos dešinieji, 
tai gyvenimas parodys. Jų tipo elementai Rusijoj, Vo
kietijoj ir kitose šalyse, kada jie pralaimėjo narių pasi
tikėjimą, tai jungėsi su aršiausia reakcija.

Bet nepaisant, ką jie darys, milžiniška didžiuma na
rių Francijos Socialistų Partijos surado teisingą kelią. 
Jie eis su liaudimi kovoj už savo tautos geresnį ir malo- 
neshį gyvenimą. Gi tas paakstins ir pagreitins Franci
jos liaudies politinį subrendimą kovoj už jos pačios lai-

“PRINCIPŲ ŽMONĖS” IR 
ISTORIJOS KRAIPY- 
TOJAI

Kunigų-Draugui, supran
tama, nepatinka “sovietų 
taktika.” Ir štai, girdi, ko
dėl;

“Sovietai”, sako klerikalų 
dienraštis, “vieno dalyko 
nežino, tai kad demokrati
jos turi nusistatymą ir am
biciją, kurios sovietai netu
ri. Sovietai gali kiekvienu 
laiku susidėti ir su Hitle
riu, ir su Peronu, ir su Fran
co. Demokratjos to nepa
darys, nes demokrhtai yra 
principų žmonės. Tuos prin
cipus demokratai ^gina, už 
juos kovoja, už juos miršį 
ta.” (D., rugpj. 27 d.)

Pasakyta labai trumpai, 
bet labai daug ir labai rie
biai. Tuo pasakymu “de
mokratas” iš Draugo pasi
rodo amžinai beprincipiš- 
kas žmogus, akiplėšiškas 
faktų ir istorijos kraipyto- 
jas.

Tačiau, pirma, mums tie
siog visiškai naujas daly
kas, kad Sovietai neturį nei 
nusistatymo, nei ambicijos. 
Tuo tarpu visa buržuazinė 
ir klerikalinėj spauda, ir tas 
pats» Draugas nuolat juk 

į šūkaloja, kad Sovietai nuo 
savo nusistatymo nesitrau- 
kią, kad prezidentas Roose- 
veltas perdėm tiktai nusi
leidimus jiems daręs ir to
dėl “priviręs daug košės.” 
Toji spauda, kaip už liežu
vio kariama, juk šaukia, 
kad Sovietų “ambicijos” 
neapsakomos ir nesuvaldo
mus. Girdi, jie siekia to ir 
to ir galo nesimato. Dabar, 
staiga, Draugo redaktorius 
surado ir paskelbė, kad ši- 
tiės patys Sovietai nebetu
ri nei nusistatymo, nei am
bicijos.

Tiek to, eikime prie isto
rijos. Ką gi istorija bylo
ja dėl susitarimo su dikta
toriais? Kas gi išaugino 
Hitleriui ragus, jeigu ne 
mūsų demokratijos?- 1 Kas 
hitlerinei Vokietijai sukišo 
bilionus dolerių’ ir apgink
lavo, jeigu ne mūsų demo-' 
kratijos?

Arba, tiktai visiškai pa
kvaišęs žmogus gali šian
dien Sovietams primesti su
sitarimą su gen. Franko, 
Ispanijos liaudies skerdiku. 
Kas gi šiandien Jungtinėse 
Tautose reikalauja šluot iš 
Ispanijos gen. Franko ir 
paremti respublikiečius, jei
gu ne Sovietai? Kas taip at
kakliai priešinasi nutrauki
mui ryšių ir paskelbimui 
grfežtos kovos tam diktato
riui, jeigu ne Anglijos ir 
A m e r ikos “demokratai?” 
Kur randasi Draugo redak
torius, kad nežino, kas de
dasi Jungtinėse Tautose?

O, be to, visas pasaulis 
atsimena, išskyrus Draugo 
redaktorių, kas ką rėmė 
1936 metų Ispanijos civili
niam kare. Kas išgelbėjo 
Franko kailį? Kas tada rei
kalavo “nesikišimo” politi
kos, jeigu ne tie Draugo 
“principų žmonės?”

Draugo redaktorius ne 
tiktai bjauriai kraipo isto
riją, bet dar smertelnai nu
sideda prieš visą katalikų 
bažnyčią. Juk pradedant 
popiežiumi ir baigiant eili
niais lietuviškais kunigė
liais, visa katalikų dvasiš
ki j a, kaip patrakus, anais 
metais‘keikė, plūdo, nieki
no Ispanijos respublikie
čius o rėme Franko. Šian
dien pat juk visa katal. baž
nyčia galvą guldo už tą 
kraugerį, 
riausias i 
ramstis ; 
nyčia.

1SSEESE

Na, ir o t, akivaizdoje tos 
istorinės tiėsoš, to milžiniš- 
ko fakto, aiškaus ir mato
mo visiems, Draugo redak
torius drįsta Sovietams pri
mesti susitarimą su. gen. 
Franko. Reiškia, tasai 
“principų demokratas” tik
rai nudardėjo į balas.

Galime paimti ir Argen
tinai Per beveik dvidešimt 
devynis metus tarpe Ar
gentinos ir Tarybų Sąjun
gos nebuvo jokių diploma
tinių ryšių. Per visą tą 
laikį mūsų šalis, mūsų de
mokratija rėmė ir globojo 
Argentiną. Jbigu jau kas 
atsako už fašizmo įsigalėji
mą Argentinoj, tai juk mes, 
derriokratai. Mes netgi ne
nutraukėme ryšių su Ar
gentina, kai joje įsigalėjo

Anglų Knygos Jaunuoliams 
žinote, kad dabar (anglų 

kalboj knygos yra labai 
brangios. Knyga, kuri turi 
apiė 300 puslapių, tai jos 
kaiha yra $3 arba ir $3.50. 
Mūsų gi Draugijoj jaunuo
lis moka į metus tik $1.50. 
Už tą duoklę mes turime 
jam parūpinti knygą. Lie
tuvių Literatūros Draugi
joj Centro Komitetas kas 
metai parūpino kelių dole
rių vertės knygų jaunuo
liui, tą padarėme ir šie
met. Mes tą galėjome atlik
ti įik todėl, kad turime pa
žintį su didelėmis knygų iš
leistuvėmis, knygynais ir 
vienu kartu ..perkame šim
tus kn^gų. Šiemet jaunuo
liam turim tris setus. Jei
gu kurie norėtų iš 1945 m. 
setų ir praneštų, tai bandy
tume gauti ir tų knygų. Da
bar už 1946 metus yra se
kami setai.

Setas No. 1
|The Drums of Morning, 

by Philip Van Doren Stern. 
Apysaka iš Amerikos isto
rinių kovų. Knyga gražiai 
apdaryta, turi 628 pusla
pius, kaina $3.50.

A Setas No. 2
! People on Our Side —

Istoriškas 
iš Antrojo pa- 

Gražiai ap-

Ėdgar ySnow. 
raportai 
Saulinio k^ro. 
daryta, turi 324 puslapius, 
kaina $2.50.

' While Waiting for Dawn 
4—1. Popov. Apysaka iš So
vietų karo prieš nacius. 
Turi 100 puslapių. Kaina 35 
centai. Abi knygos sudaro

Peronas. Palaikome . su 
Perono valdžia ryšius, da
rome . su Argentina biznį, 
vienok, Draugo supratimu, 
tai nėra joks susitarimas 
su Peronu. Tuo tarpu tik
tai užmesgimas diplomati
nių ryšių, kuris tapo pada
ryta prieš keletą savaičių, 
tarpe Argentinos ir Tary
bų Sąjungos, jau pasidarė 
susitarimu ir didžiausiu 
nusidėjimu. !

Ne mūsų reikalas , ginti 
bei teisinti Sovietų taktiką. 
Tai jie patys puikiai moka 
atlikti. Bet begėdiškai is
toriją kraipyti, kaip čionai 
padarė Draugo redakto
rius, yra nusidėjimas prieš 
visokį laikraštinį padoru
mą. t

Už 1946 metus Draugijos 
nariai gaus labai gerą kny
gą, kurią parašė Antanas 
Bimba apie Tarybų Lie tu- 
'vą. Gauname daug užgi
nančių atsileipimų apie til
pusius A. Bimbos įspūdžius 
Laisvėj ir Vilnyj. Žinokite, 
kad knygoj bus surinkta 
geriausi faktai iš mūsų 
Draugijos pirmininko apsi
lankymo Lietuvoj.

Knyga jau yra spaudoje. 
Bus dedamos visos pastan
gos, kad nariai ją gautų a- 
pie lapkričio mėnesį. Todėl 
prašome mokėti duokles, 
kurie dar nemokėjo ir gauti 
naujų narių.

Aukos Apšvietos Fondui
Į Draugijos Apšvietos 

Fondą gavome sekamai au
kų. Gražiausiai t pasirodė, 
tai mūsų ^Draugijos 7-tas. 
Apskritys, Mass, valstijoj.

ALDLD 7-tas Apskritys 
paaukavo $100. Pinigai pa
skirta po $25 dėl sekamų 
tikslų: žurnalui Šviesai, 
Apšvietos Fondui, knygų 
reikalams ir Meno Sąjun
gai. Pinigus prisiuntė J. 
Jaskevičius.

ALDLD 145 kp., Los An
geles, Calif, per M. Bush 
prisiuntė $18.70. Aukavo 
sekamai: P. O. Mikaliunai 
$5. Po $1 aukavo: S. 'Sųiith, 
J. Chesnas, V. Oksas, P. 
Repečka, M. F. PrusiaipA. 
Talandziavičius, V. Ulskie- 
nė, W. M. Railai, Siman 
Gavrilovich, A. M; Bušai. 
Po 50 centų: J. Urbonas, M. 
O. Pūkiai, N. Valaitis, o ki
ti po mažiau.

ALDLD 198 kp., Oakland, 
Calif., per K. B. Karosienė

; (Feljetonas)
Visiem žinoma, kad po 

audros neišvengiamai seka 
giedra. Tąja taisykle re
miantis ir po žmonių sukel
tu audrų — barnių, pešty
nių, muštynių ir karų, turi 
sekti susitaikymas ir ramy
bė. Nežiūrint, kaip ilgai 
šėlsta audra, palikdama sa
vo šėlimo baisias pasekmes, 
bet giedra atėjus, savo mo
tinišku rūpestinguiųu, grie
biasi gydyti audros padary
tas žaizdas* Džiovina per
merktas dirvas, kelia par
blokštus javus ir grąžina 
gamtai pirmiau audros tu
rėtą malonią išvaizdą.

Žmonių sukeltos audros 
turi kitokį pobūdį, negu 
gamtinės. Sakysim, jeigu 
gamtinės audros kyla dėlei 
kaitaliojimosi oro bangų, 
tai pas žmones jos kyla dė
lei ambicijų, dėl norėjimo 
pasirodyt geresniais už ki
tus, dėl troškimo turtų, dėl j 
siekimosi|pavergti kitus sa
vo naudai ir dėl daugybės 
kitų panašių priežasčių. 
Kadangi žmonių sukeltos 
audros^ turi ambicijingas 
priežastis, tai ir giedros su
grįžimas priklauso nuo to, 
kokia plačia papėde audra 
siautė ir kiek žalos padarė. 
Smarkiau kirsi, gilesnę 
žaizdą prakirsi, o juo žaiz
da1 gilesnė, juo sunkiau 
duodasi užgydyt.

Praėjusi audra — karas, 
kuris for maliai baigėsi 
prieš metus laiko, savo po
būdžiu ir turiniu neturėjo 
ir neturės sau lygaus. Tai 
dėl to, kad šis karas prasi
dėjo ne ten, kur buvo cie- 
lyta ir baigėsi ne taip, kaip 
buvo norėta. Kas nors ir 
kaip nors, tarytum su ko
kia magiška lazdele, taip 
viską sumaišė, susuko, kad 
visuotinant sūkuryje, viens 
kitą mušė kuom nutvėrė ir 
ką nutvėrė, kliuvo kam rei
kia ir kam nereikia. Pa
liko vaizdus žvėriško dras- 
kymosi, kurie neišdils bė
gyje šimtmečio. Paliko bai
sias pasekmes kūno ir sie
los sulamdymo, nuo kurių 
žmonijos giminė kentės per 
kelioliką gentkarcių.

Atvaizduoti karo pa
liktas baisenybes žmogaus 
iškalbingumas palieka toks 
bejėgis, kaip silpnutis kūdi
kis, paliktas nepereinama
me miške. Giedra, kuri iš
džiovintų klanus kraujo, 
kuri užgydytų nesuskaito
mus milionus žaizdų, — at- 
steigtų pirmiau turėtą ma
lonų gamtos vaizdą, dar ne- 
nušvietė iškankintų žmonių 
vilties. Giedra dar vis sun
kiai grumiasi per kapitalis
tinio svieto smaliniai juo
dus debesynus.

Priežastis giedros neatė
jimo yra ta, kad karo per
kūnijai apsimalšinus, “de
mokratijos”, kaip iš sapno 
išbudusios, apsižiūrėjo, kad 
visuotiname sumišime “de
mokratijos” kailį pliekė sa
vo prieteliam! Kasgi, jei ne 
fašizmas ir nacizmas bAvo 
paskutinė atrama kapitalis
tinės tvirtovės išlikimui? 
Klaida įvyko, nesužiniai, 
lyg būt kięno nors primesta 
su piktais norais, arba ap
gavyste, o to pasekmėje ka
pitalistinės tvirtovės atra
ma'"likosi sulamdyta, susu- 
kinėta, kad negalima pažin
ti nei kur galva, nei kur 
kojos. O “demokratijų” o- 
balsis buvo ir pasiliko: iš
laikyti kapitalistinę siste
mą, nežiūrint nieko, nors 
dėl to, prisieitų išmušti iki 
paskutiniam žmogui.

Prisižiūrėjus į “demok-' 
ratijų” veiksmus, vykstan
čius farptautine plotme, 
kur stengiamasi “demokra-^ 

tijas” pravesti tankais, kul
kosvaidžiais, kanuolėmis, 
bomberiais, kariniais lai
vais, atomine diplomatija ir 
maišais' pinigų, tai susidaro 
labai aiškus barometras, 
rodantis kapitalistinio svie
to “ūpo’J pakilimą. Kapita- 
1 i s t i n ė “demokratija”, 
trukp - laikys, ryžtasi su
tverti ką nors panašaus į 
buvusią hitleriniai - fašis
tinę ašį, ant kurios galėtų 
pasekmingai suktis kapita
lizmo ratai. Užtai nėra ko 
stebėtis, kad hitleriniai- fa
šistinės liekanos “demok
ratijom” pasidarė kapita
listinės gyvybės eleksyru, 
brangesniu už visas bran
genybes sudėjus į daiktu

Mieruojant kapitalisti
nio svieto temperatūrą jų 
darbais, tai atrandame, kad 
jų karštis pasiekęs tokios 
pavojingos aukštumos, jog 
prie menkiausio neatsargu
mo, gali padegti pasaulį 
nauju gaisru, nepaisydami, 
kad ir.patys sudegtų tame 
gaisre. Ir jeigu karo kurs
tytojai“ nebus laiku pažabo
ti, jeigu jiems bus leista 
švaistytis kaip bepročiui su 
ugnim, tai naujo pasaulinio 
gaisro nebus išvengta.

Tai toki prospektai, mūs 
visų taip išsiilgusiai lauki- 
mas ' ateinančios giedros. 
Užtai jūsų Paulius ir šau
kia jus: žmonės, budėkite, 
žmones, stovėkite sargybo
je savo namų, kad piktas 
padegėjas jų nepadegtų vi
duje nakties, /kada jūs su 
savo mylimaisiais ramiai 
miegosite! Atminki, kad ~ 
lengviau yra saugoti namus 
nuo padegimo ne kaip pa
degtus užgesinti.

Kad po audros užstos 
giedrą, taf tąip tieką, kaip 
kad ateis rytojaus diena, ' 
bet tam yra vienintelė są
lyga — suvaldyt tuos, ku
rie patys neturi užtektinai 
proto susivaldyti. Kad už
tikrinti giedros atėjimą, tai 
visi, visi, kas tik brangina 
žmogaus esybę, kas turi 
užtektinai jautrumo ir 
klausos girdėti žmonijos 
dejavimus ir jausti mirš
tančiųjų kančias, turime 
didžiausio griežtumo pasi
ryžimu kovoti už taiką, 
blaškyti pikto, žmonijos 
gyvastis ryjančio smako 
sukeltas audras, kad pri
skubintume atėjimą gra
žios, malonios, visus lygiai 
glamonėjančios giedros.

Paulius.
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Jonas Kaškaitis,

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
. (Kelionės Įspūdžiai)

oncAcos žinios

Tai jums ir atostogos... 
Įspūdžių tų įspūdėlių pilna 
galva! Nebetilpsta! Reikia 
jų bent mažą dalį ant po
pieriaus iškraut. Užfiksuot 
kaip. Visam lengviau pa
sidarys... 0 tai dabar vi
sas pilnas, net apsunkęs 
šlaistaus... Lyg ta nėščia 
moteris, “tokia” vaikščio
dama, į galą savo sunkiųjų 
dienų.

Seniai, jau seniai rūpi 
pradėt dalytis įgytais atos
togų įspūdžiais. Deja! Pa
mėgink, kad geras.' Kad ir 
kažin kaip ranka nerimsta, 
jau kelintą kartą griebiasi 
plunksnos, bet vis kas tave 
sutrukdo, nors tu ir ką da
ryk ... Progos negali dasi- 
taikyt. Atostogininko — 
tai čigono gyvenimas. Nėr 
tau paliūdžios, nėr tau pa
togumo. Sau ramiai, nie
kieno nekliudomai sėdėt ir 
rašyt. Tai taip ir leidi die
ną po dienai, — ir vis didi
ni įspūdžių krovinį — ma
lonių ir nemalonių, bet vis 
dažniausia naujų ir įdomių 
įspūdžių.

Tai taip, progos belūku- 
riodamas, daėjau net ir lig 
šioliai. Bet ir dabar ir tai 
visaip dar gali būt. Vis dėl
to, kaip ten nebuvę, kartą 
pradėjęs ir išsijudinęs, 
stengsiuos jau nebepasi- 
duot...

. Na taigi va. Jau antras 
atostogų mėnuo. 1946 m. 
liepos mėn. 5 diena. Diena 
puiki, skaisti, tipiška Pietų 
Kalifornijos diena. Gar
susis Holivudas, Los Ange
les priemiestis, truputį į 
šiaurę ir į vakarus, arčiau į 
pajūrį, į Ramųjį vandeny
ną. Gatvė rami, jauki, nuo
šaliau nuo tirštesnių ir 
t r i u k š m ingesnių gatvių. 
Medžių, metelių, krūmų, 
gėlių visokių! Namukai 
gražučiai, balti, nedideli, 
vis skirtingos architektū
ros. Vietos daug. Namu
kai tolokai nuo vienas kito. 
Nėr čia to rytietiško did
miesčių susigrūdimo. Jau
nesnis čia dar tebėra kraš
tas. Jaunesnė ir visa at
mosfera.

Maniškė ir aš apsistoję 
esame pas vaikus. Vaikai 
jau čia gerokai apsibuvę ir 
nebe pirmą kartą. Gražiai 
susipažinom su vietos lie
tuvių būriu. Kokie čia ma
lonūs draugai! Kokios čia 
mielos draugės! Mums at
važiavus, tuoj pirmą sek
madienį, birželio 16 d., bu
vo didelis piknikas, Lietu
vių Neprigulmingo Laisvės 
Kliubo, rytinėj Los Angeles 
daly. Sekamą sekmadienį 
—puikus atmintinas ' arti
mesnių draugų pažmonys. 
Vėl sekamą sekmadienį — 
piknikas ir ten pietūs vie
tos L.L.D. kuopos. O pro
tarpiais išvažiavimai: kele
tas gerų draugų mudu ap
važinėjo, aprodė, kas kur 
įdomesnio, kas gražesnio.

Žmogus jau pradedi ir 
apsiprasti ir apsibūti, lyg 
kad čia tau būtų ir pasto
vūs namai... Tai matot. 
Bet čia tik apgraibom, tik 
paviršium užgriebta... Pa
laukit, broliukai, aš jums 
vely pradėsiu nuo pat pra
džios—ir smulkmeniškiau. 
Įdomiau ir gyviau bus.

Jau nuo pat pavasario 
kažkodėl pradėjo mane ma
niškė gnytint, ramumo ne
beduot. Įsmigo jai galvon 
atostogos. Ir ėmė. ji mane 
zulint, įkalbinėt. Iš tolo, 
sistematiškai ir neatlai* 
džiai. Važiuojam, girdi, 
atostogų ir važiuojam... Ir 
neatsibosta .tauvtupėt ant 

vietos... Visi, žiūrėk, gau
na atostogas, išvažiuoja 
kur paviešėt, net ir į Flori
dą daugelis dasigauna... 
Pasilsi sau gražiai, atsi
gauna... O mes, kaip ko
kie zakucninkai... Ilgu ir 
nuobodu: Įvairumo reikia, 
naujų įspūdžių... Na tai 
ką sakai? ar važiuojam?...

Aš vis kaip numykiu, ne
paguodžiamai. Lengva pa
sakyt — atostogų. Bet 
kaip gi tu taip žmogus imsi 
ir atitruksi nuo darbo, nuo 
pareigų?...

—A! Tau vis darbas ir 
darbas, — atsikerta maniš
kė. — Užsimuši tu su tais 
darbais... Pameskim vis
ką ir važiuojam... Giminės 
į Teksus kviečia, kviečia ir 
vaikai atsilankyt... Jau tu 
man ilgai neišsisukinėk... 
Apsisvarstyk ir nuspręsk, 
kad taip!... yažiuojam!...

Nėr kas daro. Atsilaikyt 
nelengva. Ir nenorom pra
dedu galvot. Tiesa, jau be
ne 25 metai, kaip buvom at
silankę Teksuose. Mane 
ten nelabai kas ir traukia, 
bet jai — kas kita. Ten ji 
gimus, ten ji augus, ten jos 
visa dvylika brolių ir sese
rų ir visokių ten jos pus
brolių, pusseserių, svainių, 
brolėnų, seserėnų... Kur 
tu juos visus ir suvaikysi? 
O vėl ten jos pažįstami, 
draugai, bičiuliai, prigim
tos vietos. Ten jos gimtoji 
šalis. Tai gal vertėtų ir 
nusileist... p a s i t r a nkyt 
truputį... Bet su ta Kali
fornija, tai jau kažin... 
Perdaug toli... perilgai už
imtų... O vėl, vaikai rašė, 
su būtais ten labai esą var
gu, kambarių negalima esą 
gaut... O čia, žiūrėk užeis 
vasara, piknikai, mitingai, 
LDS seimas... Jei jau va
žiuot, tai geriau važiuot 
tuojau, balandžio mėnesy, 
ir sugrįžt laiku, kad dar su
spėjus į Bostoną, į LDS 
Seimą...

Kada aš pareiškiau ma
niškei savo abejones ir 
nuomones, tai ji dar verž
liau pradėjo vairuot. Ma
to, kad aš jau nusileidžiu ir 
sutinku, bent dalinai. Da
bar tuoj važiuot, girdi, ne
išpuola. Reikia pirma ge
rai prisirengt kelionei, ga
lą su galu suvest, sulikvi- 
duot tam tarpui dalykus. Ir 
Teksuose dar dabar nėra 
daržovės priaugę, — luk
terėjus, bus geriau... O iš
važiuot tik dviem, trim sa
vaitėm, girdi, nėra pras
mės. Pravers ir visas mė
nuo ir daugiau...

Vėl nėr kas daro. Vėl 
galvosūkis. O žmona tuo 
tarpu nesnaudžia. Tai į 
vieną, tai į kitą krautuvę 
šmakšt ir išsivadėja. Ži
note, taip, be niekur nieko, 
nieko nesakiusi, tik iššliau
žė ir nebėr... Ir paskui, 
žiūrėk, pradėjo ateidinėt 
dėžės, dėžutės, čemodanai... 
kelionei reikmenys. Ir 
kraustyt po tru
putį pradėjo. 1 Prikrovė sa
vo daiktų bent tris čemoda
nus, o man pavedė vieną ir 
vis ragina tai tą įdėt, tai 
tą, kad ko neužmirščiau. 
Girdi, vely turėt daugiau, 
negu permažai, kad nebūtų 
kelionėj kokių keblumų... 
Paskiau paaiškėjo, kad kaip 
tik atvirkščiai: kelionėj 
daug turėjom vargo, tąsy
damies visur su tais sun
kiais lagaminais. Ir pusės 
tiek daiktų būtų užtekę, ir 
nebūtų man reikėję taip 
pliektis, tąsytis, vargintis 
tokiose vietose, kur nėra 
kas tau padėtų...

Gyvenimas tuo, tarpu ver
da, kunkuliuoja. Juodosios 
reakcijos jėgos pučia tik, 
pučia propagandos piktus 
burbulus, mojuoja atomine 
bomba — ir vis prieš Ta
rybų Sąjungą. Mulkina pil
kąsias mases: bando smaugt 
darbo unijas... Reaguoda
mi į tai, organizuotieji dar
bininkai kelia streikus, lai
ko milžiniškus mitingus, 
siunčia protestus valdžios 
organams... Tarp kitų, ir 
gelžkelių darbininkai ren
giasi streikui.... Kelionė 
tokiuo audringu laikotar
piu nerodo gerų išvaizdžių. 
Reikia ^pasiskubint nuva
žiuot Pensilvanijos stotin 
pasiteiraut apie bilietus. 
Pavažinėję keletą kartų, 
galop nusipirkom bilietus ir 
susitarėm išvažiuot šešta
dieny, gegužės 11 d.

Padėjau Laisvėn praneši
mėlį, pasakiau draugams, 
kad išvažiuoju... atosto
goms, gal ir kokiai porai 
mėnesių. Besirengiant, be
siskubinant, prisiėjo apleist 
keletas mitingų, susirinki
mų ir šiaip kokių pobūvių. 
Visa tai neatsiėjo man taip 
lengvai, be sąžinės daigy- 
mų... Bet ką jau padary
si... Taip jau nuspręsta, ir 
dabar tik laukiam tos išva
žiavimo dienos. Ir tuo at
veju telefonuoja vienas ge
ras mūsų draugas bejonie- 
tis Feliksas Milvydas. Ža
da paskirtu laiku pribūt su 
a u t o m o b i lium ir nuvežt 
mūsų lagaminą į stotį. Pui
ku ! Labai dėkui!

Už kelių dieną prieš iš
važiavimą dar patelefonuo
ju stotin, persitikrinu, ar 
mūsų traukinys tikrai išeis 
nustatytu laiku. Girdi, iš
eis! Na, gerai nors tiek.

Dviem dienom pirma iš
važiavimo dar suspėjom 
pribūt į lietuvių svetainę, 
ant d. Bimbos prakalbų. 
Ten pasirodo, kad . mūsų 
vietinio klebonėlio visaip 
mėginta sabatuot prakal
bas: skųsta policijai, pri
grasinta parapijiečiams, 
kad neitų, — girdi, ten bū
siąs galvų skaldymas... 
Paprasta niekšiška juoda
šimčių taktika... O vis dėl
to prakalbos buvo puikios! 
Svetainė pilnutėlė, daugybė 
ir to kunigo kvailinamųjų 
avelių. Aukų Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui Vilniuje sudary
ta virš dviejų tūkstančių 
dolerių!

Net man lengviau pasi
darė ant širdies, kad Niū- 
varkas ir apylinkės mieste
liai didelės sau gėdos nepa
darė. Aukojo apydosniai. 
Dėkui už tai visiems! Kitą 
kartą pasirodykit da ge
riau!

Na tai štai ir vienuolik
toji gegužės. Ir čfa įvyks
ta pirmas kelionės epizo
das, nelabai smagus.

Traukinys išeina, kaip 2 
vai. 40 min. po pietų. Su
krovę lagaminus prie durų 
priemenėj, stovi niuo jam, 
laukiam “kurmankos.” Mil
vydas žadėjo užvažiuot apie 
2 vai. Dairomės pro lan
gus, nerimastaujam: jau 2 
vai., jau ir 10 min. po ant
rai, o Milvydo vis dar nėr 
ir nėr... Kas gi čia dabar 
ir daryt? Stoty reikia būt 
iš anksto bent desėtku mi
nučių, kad suspėjus vieną 
dėžę įduot į bagažą — ir 
paskui su bent 6 nešuliais 
traukiniu. Prabėga dar 10 
karštų, virbančių minu
čių... vis nesimato...

(Bus daugiau).

Wholesale & Warehouse Workers Unijos, CIO, Lo- 
kalo 65-to veikla su streikieriais ir Int. Brotherhood 
of Teamsters, AFL, nepraleido skebus prasimušti per 
pikietuszj^Sęhranz ir Bieber žaislų šapą New Yorke.

Smetoninmkai Dengia Melą su Melu
Neperseniai tiipusios iš Cle

veland, Ohio, korespondenci
jos, Laisvėj ir Vilny j, kritika
vo buvusio Smetonos konsulo 
Daužvardžio prakalbą, pasa
kytą liepos 23, A. L. R. Kata
likų Susivienijimo 55-tam sei
me, Clevelande, kaipo talki
ninkaujančią Amerikos fašis
tiniam elementui, kiršyti Ame
rikos žmones prieš Sovietų Są
jungą, kad išprovokuoti trečią 
pasaulinį karą. Tose korespon
dencijose buvo sakyta, kad tas 
smetoninis diplomatas neturi 
faktų parėmimui savo kalbos, 
kada jis sako, kad: “Lietuva 
buvo okupuota pasekmėj slap
to susitarimo, 1939 metais? 
tarpe Berlyno ir Maskvos.” 
Arba, kad:* “Sulyg raportais 
iš patikimų šaltinių, tarpe 3 
ir 4 tūkstančių Lietuvos žmo
nių dingsta kas mėnesis. Areš
tai, deportavimai ir likvidavi
mai yra Lietuvos žmonių liki
mas po Rusijos okupacija.”

-Bet, matomai, pas smetoni- 
ninkus galima visko tikėtis. 
Jie mėgina savo melą prideng
ti kitu, dar šlykštesnių melu. 
Vienas iš smetoninių pludikų, 
kuris “Vilnį” vadina “...mas
kolių ištikima merga”, ir 
“Lietuvos okupantų maskolių, 
gramofonu,” S. Kriauna, “Dir
voje” iš rugpjūčio 9 d;, pasi- 
mojo įrodyti, jog smetoninis 
konsulas sakęs teisybę, kad 
Lietuva buvo okupuota pasek
mėje slapto susitarimo tarpe 
Berlyno ir Maskvos, parašyda
mas anglų kalboj tekstą to 
“slapto susitarimo” ir su Rib- 
bentropo ir Molotovo parašais 
ir tą savo “slaptą dokumentą” 
pavadino “Kruvinas Bjaurus 
Dokumentas.” Bet vien tas jo 
“teksto” gramėzdiškumas pa
rodo smetonininkų falsifikaci
ja. ♦

Smetonininkams, kaip ir vi
siems, yra žinoma, kad Sovie
tų Sąjunga neturi ( prasmės 
grobstyti svetimas teritorijas. 
Tuomi užsiima tik kapitalisti
nės valstybės su tikslu eksplo
atacijos užgrobtų teritorijų 
turto ir žmonių. Bet Sovietų 
Sąjungoj visokia eksploatacija 
yra įstatymais uždrausta. 
Taipgi smetonininkams yra ži
noma, kad Sovietų Sąjunga 
išgelbėjo Vilniaus kraštą, ku
ris tuomet buvo po Lenkija, 
nuo hitlerinės Vokietijos pasi- 
grobimo. Sovietų Raudonoji 
Armija sulaikė nacių armijas, 
besiartinančias prie Vilniaus 
krašto ir spalių 10 dieną, 1939 
metais, Sovietų Sąjunga Vil
nių ir aplinkines jo sritis ati
davė LietdVai — tiesiog pri
vertė Smetonos vyriausybę pa
siimti.

Toliau tas smetoninis pludi- 
kas rašo, kad lietuvių tauta 
kovojusi per šimtą metų prieš 
Rusijos priespaudą ir pirmo 
pasaulinio karo pasėkoje ji 
atgavusi savo valstybinės tei
ses. Tiesa, kad lietuvių tauta 
kovojo prieš Rusijos caristinį

Meno Kūrinių Rinkimo Komi
tetas Turėjo Pasekmingą 

Susirinkimą

Amerikos Lietuvių Meno ir 
Kultūros šventė jau arti. Kiek
vienas komitetas prirengimui 
minimos šventės stoja į darbą. 
Tačiau gal daugiausia yra pa
sinėręs darbe Meno Kūrinių 
Rinkimo Komitetas. Pereitą 
savaitę atlaikė susirinkimą ir 
aptarė kas reikalinga atlikti 
ir kas jau atlikta.

Pirmiausia išdavė raportą 
komiteto pirmininkė Onutė 
Petrutienė. Ji raportavo, kad 
išsiųsta jau apie virš 60 laiš
kų kolonijų veikėjams pra
šant, kad jie pasistengtų suor
ganizuoti savo kolonijos vei
kiančius komitetus ir surinktų 
vardus piešėjų, tapytojų, mez
gėjų ir abelnai artistų. Surin
kus jų vardus ir antrašus, kad 
prisiųstų mūsų komitetui, jog 
galėtume asmeniniai jiems pa
rašyti laiškus.

Komisijos rtariai, kurie rū
pinosi surasti vietą muzieju
je arba šiaip visuomeniškose 
įstaigose, pranešė, kad galėtų 
gauti kambarius, bet kiek vė
liau. Kitais žodžiais sakant, 
mažai laiko teliko dėl užsire
gistravimo tokiose įstaigose. 
Tad po ilgų diskusijų prieita, 
kad meno paroda bus laikoma 
Lietuvių Auditorijoje.

Plačiai kalbėta komisijų 
veikimo klausimu. Po diskusi
jų prieita prie išvados, kad su
važiavimo komisijos būtinai 
turi turėti vadovaujantį komi
tetą — “Steering Committee.”

Nutarta, kad mūsų komite
tas rekomenduotų bendrame 
komisijų susirinkime, kuris 
Įvyks rugpjūčio 26 d., Lietu
vių Auditorijoje, kad išrinktų 
tokį komitetą iš komisijų pir
mininkų.

Taipgi daug kalbėta apie 
nusamdymą advokato, kuris 
'duotų patarimus apie paėmi
mą apdraudos prisiųstiems 
meno kūriniams ir kitiems rei^ 
kalams.

Pranešta, kad gauta iš vei
kiančio komiteto $10 dėl sku
bių išlaidų Meno Kūrinių 
Rinkliavoj Komitetui.

Raportuota, kad jau tūli 
moterų kliubai ir šiaip organi
zacijos turi išrinkę komisijas 
dėl rinkimo meno kūrinių. 
Taipgi pranešta, kad organi
zacijų apskritys pasižadėjo 
atsikreipti į savo kuopas ir 
kliubus, kad jie išrinktų me
no /kūrinių rinkimo komitetus.

Nutarta atsikreipti per Ka
nados lietuvių savaitraštį Liau
dies Balsą į kanadiečius, kad 
jie dalyvautų su savo kūri
niais ir artistais minėtoje pa
rodoje.

Nutarta, kad visi prisiųsti 
meno kūriniai būtų siunčiami 
Vilnies antrašu, tik pažymint 
vardus, kaip tai, piešinių siun
tiniai turi būti antrašuojami 
sekamai: Phylis Rasins, o 
rankdarbiai: Aldona Povilo
nis.

Kadangi susirinkime neda
lyvavo komiteto sekretorius 
R. Bv tai tam vakarui išrinkta 
sekretorė A. Povilonytė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
už poros savaičių. Apie laiką 
ir vietą bus pranešta vėliau 
spaudoje.

Susirinkimo Sekr., 
A. Povilonis.

rėžimą, nors vėliau ir susilau
kė daug aršesnį Smetonos fa
šistinį rėžimą. Bet smetoninin- 
kai priešcarine kova negali 
pasigirti, dėl sekamų priežas
čių :

Kada Rusijos caristinis rėži
mas jau ėjo prie galo ir kai 
Lietuva dar kentė kaizerines 
žiaurios okupacijos naštą, 
smetonininkų “tautos vadas” 
Antanas Smetona dirbo kai
zeriui Wilhelmui II-rajam. 
Jis tuomet Lietuvą rišo su kai
zerine Vokietija. Jis darė su 
kaizeriu sutartis, jungiančias 
Lietuvą “amžinais ryšiais” su 
^Vokietija. Tas/pats Smetona 
jieškojo Lietuvai vokiško 
kraujo karaliaus ir jau buvo 
suradęs tūlą nusigyvenusį ku
nigaikštį Urach. Bet kaizeri
nės Vokietijos karo pralaimė
jimas, Vokietijos revoliucija 
ir Lietuvos žmonių sąbruzdis 
pastojo kelią tiems nenaudė- 
liškiems Smetonos ir jo talki
ninkų žygiams.

Vėliaus, kada Smetonos fa
šistiniam rėžimui pradėjo ar
tintis galas, kada Smetona su 
visa smetoninių fašistų šaika 
suprato, kad jau nebepajėgs 
ilgiau ibesulaikyti Lietuvos 
žmonių veržimosi iš po fašis
tinės priespaudos į laisvę, ne
paisant ir to, kad Smetona ap- 
statydino vAsą Lietuvą kalėji
mais ir koncentracijos stovyk
lomis, kuriose Smetonos fašis
tinė valdžia kankino ir šaudė 
geriausius Lietuvos sūnus ir 
dukteris, kurie kovojo už Lie
tuvos liaudies laisvę, — Sme
tona vėl pasiūlė Lietuvą Vo
kietijai — kvietė Hitlerį, kad 
užimtų Lietuvą.

New Yorko laikraštis “In 
Fact” padavė smulkmenišką 
planą, išdirbtą bendrai sme
tonininkų ir Vokietijos nacių, 
kaip prijungti Lietuvą prie 
Vokietijos. Vokietija jau bu
vo suorganizavusi Lietuvos 
pasienyje 80 tūkstančių ir pa
sienio vokiečių “turistų”, ku
rie turėjo pagal Smetonos vy
riausybės komanda, patrauk
ti Lietuvon ir ją okupuoti. 
Tam. tikslui buvę patupdyta 
du šimtai Vokietijos karinių 
lėktuvų ir tik Jaukė signalo.

Šis nacių ir smetonininkų 
blitzkrygas turėjo įvykti bir
želio 20 dieną. Deja, trys die
nos prieš tai Raudonoji Armi
ja Lietuvoje sustiprino savo 
spėkas ir tas kitas Smetonos 
piktas planas tapo išblašky
tas ir pats Smetona su visa sa
vo fašistine šaika nubėgo pas 
Hitlerį į Berlyną. Tai dabar 
tie smetonininkai, kurie su 
Hitlerio pagalba atvyko į A- 
meriką ir tie smetoniniai A- 
merikos laikraščiai ir visi, ku
rie gyveno ant Smetonos ab
rako, smala drabsto ant Ta
rybų Lietuvos, kuri dabar, 
nusikračiusi smetoninę ir hit
lerinę priespaudą, kuriasi sau 
laimingą ateitį.

J. N. Simans.

Chicagos Lietuviai Karo Vete
ranai Susiorganizavo i AVC

Ketvirtadienį, rugpjūčio 22 
d., Morrison viešbutyje, Chi
cagos lietuviai amerikiečiai 
karo veteranai turėjo svarbų 
susirinkimą, kuriame oficia
liai suorganizavo American 
Veterans Committee ir išrin
ko pastovią valdybą.

Pirmininku išrinktas Wil
liam Rasins, vice-pirmininku 
Joe Stalioraitis, sekretorių Joe 
Sakalas.

Atstovai, kurie dalyvaus 
Chie^lfcos AVC susirinkimuo
se, išrinkti šie nariai: Clodue 
Luth, Julius Urbikis, A. Prū- 
sis.

Minėtame susirinkime daly
vavo 60 veteranų. Įstojo į 
AVC 5 nauji nariai.

—4—
Susirinkime buvo priimtas 

veikimo programas.
Apart lietuvių veteranų da-j 

lyvavo tame susirinkime Ken^ 
Pettus, buvęs redaktorius Pa- 
cifiko fronto laikraščio “Stars’ 
and Stripes,” ir veikiantis 
AVC sekretorius Sydney Or- 
dower. j Jie pasAkė svarbias 
kalbas.

Susirinkimas nusitęsė iki vė
lybos nakties, tačiau buvę laik
raščių reporteriai, kaip The 
Chicago Tribune ir kitų laik
raščių, buvo iki susirinkimo 
uždarymo.

Beje, susirinkime buvo ra- 
pprtuota, kad AVC siunčia de
legatus į Washington, D. C., 
namų stokos reikalu.

Sučiupti Jauni Banditai
i Per tūlą laiką pasikartojo 

įvairūs užpuolimai ir apiplėši
mai. Nukentėję sakė, kad tai 
jaunamečių darbas.

Prieš kiek laiko buvo su- 
ąreštuoti keli vaikėzai, bet 
Anthony Kapsis, 17 m., 3859 
Ottawa Ave., ir Richard Allen. 
Schultz, 16 m., 3742 N. New 
England Ave., vis slapstėsi \T 
pasivadino save: “green ear 
gang.”

Plėšikai likosi suimti Elgin, 
Ill., rugpj. 22 d., einant iš če- 
verykų krautuvės. A. Kapsis 
ir R. A. Schultz prisipažino 
plėšikavime.

Plėšikai sako, kad jie pa
pildė 46 apiplėšimus, bet gi
nasi, kad jie nieko nėra nušo
vę ir už tai pyksta ant vietos 
laikraščių, kam jie jiems pri
meta žmogžudystes.

Kitaip atsiliepia liudininkai, 
kurie matė įvykį, Robert Mil
ler, 39 m., pašo vim o ir Grace 
Swanson, 24 m., pripažįsta, 
kad tie vaikai atliko tą kri- 
minalystę.

Reikėtų tėvams ir net vals
tybei daugiau susirūpinti pri
žiūrėjimu tokio amžiaus jau
nuolių. Nuo 9 valandos vaka
ro jie turėtų būti namie, o ne 
po gatves trankytis.

So. Boston, Mass.
t

«
Iš ALDLD 2-ros Kuopos

Rugp. 22 d. įvyko ALDLD 
2 kp. susirinkimas. Pranešta, 
kad gerai yra ruošiamasi prie 
sudėtinio antro metinio pikni- 
no. Bus bendrai surengtas su 
LDS 62 kuopa, įvyks rugsėjo 
15 d. Liet. Tautiškam Parke, 
Montello, Mass. Liko nutarta 

„paimti specialį busą, kad pa
togiau būtų nuvažiuoti netu
rintiems savų mašinų. Busas 
išeis po 12 valandos dieną, 
nuo 318 W. Broadway, J. Su
kis bus kapitonas sutvarkymui 
važiuotojų.

Apie pikniko svarbumą nė
ra ką kalbėti. Atsimenate, ku-\ 
rie buvote praeitais metais, 
kaip buvo maloni sueiga. Juk 
tai pabaiga vasarinių sueigų 
po atviru dangum, šiemet bū
kime visi skaitlingiau, nes ga
zolino pakankamai yra ir lai
ko daugiau turime.

Dienraščio Laisvės užraši- 
nėjimo vajaus reikalas buvo 
apkalbėtas. Nutarta laiškais 
pakviesti visus senuosius vaji- 
ninkus į sekamą kuopos susi
rinkimą rugsėjo 26 d. Mano
ma, kad taip bus geriausia 
sudaryti planas dėl sekmin- 
gesnio vajaus. Reikėtų nors 
kartą sudaryti harmoningas 
vajininkų darbas, ypatingai 
čia pas mus, Bostone. Čia, 
mat, “socialistiškas” Keleivis 
išeidinėja ir “išdidžiai” ^piau- 
dosi, nenuilstančiai niekina 
Lietuvos santvarką, melagin
gai viską bjauroja, šmeižia, 
kursto į trečią pasaulinį ka
rą prieš Sovietų respublikas, o 
Laisvė geriausias ginklas ta
tai atmušti. Tai reikia gerai 
ruoštis dėl vajaus.

šiame susirinkime skaitytas 
laiškaš* nuo Liaudies Balso iš 
Kanados, kuriame praneša, 
kad už laikraštį prenumerata 
jau išėjus. Susirinkimas mie
lai sutiko atnaujinti. L. B. at- 
eidinėja LLD 2 kp. vardu į 
L.P. Kliubą, 318 Broadway.
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Jie čia

(Tąsa)
Greit atvertė gulinčius prie sienų rąs

tus. Maišai su smėliu gulėjo čia eilėmis, 
o prie pačių grindų buvo prakirstos siau
ros angos. Kareiviai sugulė ant grindų. 
Pro atidarytas angas į šiltą trobą ėmė 
plaukti šaltiš, kamuoliais įvirto garai, 
pro pripildytus ledinio žydrumo stačia
kampius buvo matyti mėnulis. Sužvan
gėjo šautuvai.

Su triukšmu išvirto durys gretimame 
kambaryje. Sudundėjo žingsniai. Sudun
dėjo šūvis čia pat, visai arti.

— Skambink, į štabą skambink! Par
tizanai? — paklausė uždususio sargybi
nio, kuris įstatinė j o kaspiną į kulkosvy-

— Ne! Kariuomenė! x
— Daug jų?
— Nežinau, — visur šaudo, užėjo, ma

tyt, iš visų pusių...
Verneris nusikeikė.
—; Skambink, skambink!
— Pone kapitone, telefonas neveikia.
Verneris šoko prie stalo. Veltui rėkė 

į ragelį, veltui daužė kumščiu tylinčią 
dėžę. Telefone viešpatavo mirtina tyla.

— Perkirto, niekšai!
Piktai trenkė kumščiu nenaudingą, ne

gyvą dėžę. Telefonas su triukšmu nukri
to ant grindų. Spyrė jį koja, kad net nu
lėkė į» sieną.

— Patys su jais susidorosime! Dėme
sio!

Iš lauko pusės pasipylė šūviai, buvo 
girdėti, kaip stuksena į storus sienojus. 
Gretimame kambary daužė buožės į du
ris, bet tiktai duslus dundėjimas sklido 
po namą, durys net ne virptelėjo.

— Daužykit, daužykit, — sumurmėjo 
kapitonas. Jis buvo tikras dėl savo durų. 
Padarytos kadaise dvarininko turtui ap
saugoti, neseniai sustiprintos sistematin- 
ga vokiška ranka, buvo patikimos, ga
rantuotos.

Leitenantas Šalovas vedė žmones prie 
būstinės. Kol jie išvertė pirmas duris, 
kol įsiveržė į vidų, tai atbėgo jau tie, 
kurie užėmė bateriją.

— Kur Serdiukas?
— Serdiukas žuvo. Baterija paimta.
Troboje surado kareivių guolius, ne

tvarkingai išmėtytus daiktus ir nė gyvos 
dvasios.

— Rupūžės, pabudo, užsidarė aname 
kambary...

— Išrūkysime juos ir iš ten....
Girgždėdamas nušliaužė vidaus sieno

jus, iš iš kito kambario pro angą sutra
tėjo šūviai.

Išsiskleidė vilnimi aplink namą. Bet 
iš karto susiorientavo, kad namas yra 
kaip tvirtovė. Kulkos neėmė galingų sie
nojų. Medis skilo nedidelėmis skiedro
mis, bet sienos stovėjo.

Aštriai lojo kulkosvydžiai. Iš angų 
skrido melsva ir raudona liepsna. Na
mas alsavo mirtimi.

— Nesigaili šovinių, — murmėjo Šalo
vas.

— Matyti, pasiruošė gintis, drauge 
leitenante...

Toliau, kaime, vyko susišaudymas. Pa
skiri būriai apgulė, matyt, vokiečius jų 
postuose kaime. Bet dundėjimas,) einan
tis iš įtvirtintos trobos, nustelbė viską.

— Na, vyrai, reikia juos imti... Iki ry
to turime baigti, nėra čia ko ilgai terlio
tis. Rytą koks -nors būrys eis keliu, gali 
užpulti, ir viskas žuvę... f .

Sugulė ant žemės, už gūbrių, nelygu
mų, griovyje. Stengėsi taikliais šūviais 
sudaužyti šautuvus, kyšančius iš pra
kirstų angų. Bet ugnis netilo, neuž
springo nė valandėlei.

Pas Levoniukus vokiečiai buvo už
klupti netikėtai. Raudonarmiečiai įvirto 
į trobą ir rado juos miegančius. Karei
viai pašoko mirštamai išsigandę, čiupt) 
gulinčius prie patalų šautuvus, painiojo
si į pamestus diržus, šaudė aklai.

— Gulkite ant grindų, — sušuko Min- 
čenko išsigandusiai Levoniukienei.

Ji paklusniai žnekterėjo ant grindų, 
stengdamasi įgrūsti po lova jauniausią
ją, Hapką, Bet kol pajėgė suprasti, kas 
vyksta, troboje jau buvo tylu. Raudon- 

' armiečiai išbėgo, dingo kaip sapnas, ant 
grindų gulėjo vokiečių lavonai su vie
nais marškiniais.

— Nagi, Vaska, padėk, reikia maitą 
išmesti, — pasakė sūnui dar tebedre
banti Levoniukienė, ir dviese ėmė vilkti 
iš trobos lavonus. Tempė už kojų, sun
kiai alsuodami. Vaska teturėjo dvyliką

' metų, o Levoniukienė buvo nėščia.
— Pamažu, pamažu, kur gi skubi? — 

šaukė ji sųhui.
Bet Vaska kaip tik skubėjo. Jam ne

pavyko laiku pasprukti su raudonarmie
čiais, ir motina jį sulaikė tam kvailam 
darbui. O ten kaime griaudė šaudymas, 
sklido šūkavimai, ir jam nepaprastai rū
pėjo, kad jis čia turi tempti už kojų už
muštus vokiečius, užuot lėkęs į kaimą ir 
stebėjęs, kas vyksta. O gal būt net duo
tų šautuvą, — kas žino, gal būt ir duotų.

Jau seniai praėjo tylą, kurioje vyko 
kaimo užpuolimo pradžia. Jau dabar, 
niekas nesėlino, niekas neperbėgdavo • 
patvoriais, stengdamasis nemesti šešėlio 
ant kelio.

— Nė gyva dvasia negali išeiti, nė 
gyva dvasia, atsiminkite, vyrai! — pa
sakė jiems leitenantas pačioje pradžioje, 
kai tik dar skirstėsi į grupes prieinant 
prie kaimo. Ir jie suprato, kad viso rei
kalo pasisekimas kaip tik priklauso nuo 
to, jei nepavyks niekam pasprukti.

Beveik visur vokiečiai spėjo pabusti. 
Kažkur nusprendė gintis trobose, kaž
kur sąmyšyje išbėgdavo į lauką tiktai 
vienmarškiniai, bet su šautuvais, su šo
vinių atsarga. Pusiau nuogi iššokdavo į 
speigą, priglusdavo už kluonų, kampų, 
prie tvorų ir atkakliai šaudė.

— Nesipainiokite, žmonės,' nesipainio
kite! — Račenka šūkavo boboms, se
niams, kurie atsirasdavo lyg iš po že
mių, išdygdavo kiekvienoje vietoje, pul
davo tiesiai į besikryžiuojaučias kulkas. 
Bet niekas nepadėjo. Kaime užvirė, su- 
kunkuliavo.

— Vyrai, mano troboje šeši vokiečiai, 
šeši vokiečiai! Greičiau gi, — tempė Pel- 
čiarienė už milinės raudonarmietį.

—Kur jie?
— Tik tu eik, jau tau parodysiu, troba 

čia pat, visai netoli, — agitavo,-lyg gir
dama gerą butą.

Nubėgo paskui ją, bet tuojau pamatė, 
kad reikalas ne toks lengvas. Juos pasi
tiko pražūtinga ugnis. Čia sienose taip 
pat buvo prakirstos angos, ir iš jų lėkė 
mirtis.

Pelčiarienė prigludo prie žemės kartu 
su kovotojais. Greta jos jaunas bernio
kas susigriebė už krūtinės ir vaitodamas 
priglaudė veidą prie šautuvo vamzdžio.

— Visa tai per nieką, bernužėliai,— 
suriko. — Kas iš to, po vieną jus muša, 
o jie sau ramiai troboje sėdi! Padekite 
trobą!

— Tai tavo troba?
— Mano, kieno gi bus? — Nagi, pa

dekite trobą! Sausa, degs!
— Troboje nieko nėra?
Pelčiarienė sugniaužė kumštį.
— Vaikas yra... Vyresnieji išbėgo o 

ten... lopšyje...
— Na, tai kaip gi, pašėlai, boba?
Pagavo raudonarmietį už rankos, įsi

kabino kaip nagais.
— Tai nieko mielas, brangusai, tai 

nieko! Negi žūti jums dėl vieno vaiko... 
Aš gi motina, aš tau sakau —, padegti 
trobą!

~ Eikit, motin, ką jūs!
— Padegti trobą! Aš nesigailėsiu, ko 

tu gailėsi! Va, žiūrėk!
Antras raudonarmietis skubiai ap

raišiojo nosine ranką. Kraujas persi
sunkdavo didelėmis dėmėmis ir iš karto 
užšaldavo.

— Ką čia su jais terliotis! Padegti ir 
viskas. Jau aš savo vaiko prisigailėjau, 
jau aš jį apverkiau šimtą kartų, kai vo
kiečiai atėjo! Jeigu ne jūs, tai kas gi čia 
pagaliau gyvas pasiliktų? Niekas! O 
dėl yieno vaiko, kuris dar nieko nesu- 

s pras.
Nenorėjo jos klausyti. Ji kabinėjosi 

jų, tempė už rankovių.
— Jūs čia nesipainiokite, užmuš jus 

ir tiek! Nematote, kaip šaudo?
— Kas čia mane, seną bobą, šaudys....
Vienoje angoje šautuvas nutilo.
— Štai matote, tiktai reikia šaudyti, 

kaip* reikiant, ir viskas bus...
— Ei, vyrai, o jeigu per stogą? Iš 

kitos pusės per stogą, aš jus nuvesiu!
— Na, tai kur gi?j^—-—-
Keli pasiliko ir^saudė dvigubai ener

gingiau. Likusieji nubėgo su Pelčiariene 
aplinkui, patvoriais. Po valandėlės tro
boje užvirė.

— Nešaudykit, — suriko Pelčiarienė, 
plačiai atidarydama duris. — Nešaudy
kit’

'Bus daugiau,)

Daug žmonių šioje 
siųsdami siuntinius į Europą 
buvo visiškai -apgauti, 
nupirko vienos rūšies daiktų
ir jų giminės Europoje gavo 
kitokios. Kituose atsitikimuo
se pakietai nepasiekė tuos, 
kuriems buvo adresuoti; arba 
pakietai nebuvo apdrausti ir 
kada dingo, nebuvo galima 
reikalauti atlyginimo už juos.

Better Business Bureau, ku
ris seka visokias apgavystes, 
gavo tiek daug skundų apie 
siuntinius į Europą, kad išlei
do sekančius patarimus:

Pirmoj vietoj, pasirinkite 
tik atsakančią krautuvę, fir
mą arba kompaniją.

(1) Gaukite kvitą už kiek
vieną pakietą.

(2) Iš anksto reikalaukite, 
kad priėmėjas pasirašytų ant 
originalės kvitos, duplikato 
arba fotostatinės kopijos.

(3) Netikėkite cirkulia
rams, garsinimams ir žmo
gaus žodžiu. Tegul viskas 
būna raštu atlikta. Jeigu pa
sakyta, kad pakietas bus pri
ėmėjui pristatytas, reikalauki
te, kad tavo kvitą, kontrak
tas arba sutikimas, tą pažy
mėtų.

(4) Daug kompanijų pris
tato pakietus savo sandėliams 
Europos šalyse. Kompanijos 
agentai tada praneša priėmė
jui, kad sandėlyje yra jam 
pakietas ir prašo atsiimti.

(5) Reikalaukite, kad pa
čiam priėmėjui pakietas būtų 
įteiktas. Išvengsite daug bė
dos. Kompanijų agentai Eu
ropoje nuo žmonių reikalauja 
užmokėti už pristatymą siun
tinių nuo sandėlio į namus. 
Čionai^išgauta kvitą, kuri aiš
kiai parodo užmokėjimą visų 
išlaidų, privers, sugrąžinimą 
išmokėtų pinigą Europoje.

Todėl žmonės' šioje šalyje 
turi kreiptis tik prie atsako- 
mingų asmenų.

(6) Reikalaukite, kad ant 
kvitos būtų pažymėtą į kiek 
larko siuntinys pasieks pri
ėmėją. Tegul laikas būna pa
žymėtas mėnesiais. Tiek lai
kui praėjus, galėsi prašyti ap- 
draudos. Kaikurios kompani
jos pažymi, kad į “reasonable 
time” siuntinys bus pristaty
tas. Bet jeigu tikras laikas 
bus pažymėtas, nereikės gin-

čytis apie žodį “reasonable.”
(7) Paklauskite, ką apdrau- 

da padengia. Ir kokiose vie
tose siuntiniai apdrausti. Už 
apvogimą? Už pasimetimaj- 
Sugedimą ? Kaikuri apdrouda 
padengia tik jūrų kelionę. Ki
ta apdrauda padengia per
siuntimą iš vieno sandėlio’ iki 
kito. Tokiu būdu, jeigu siun
tinys pasimeta, iš svetimo san
dėlio negali gauti jokio atly
ginimo. Apsisaugok raštu. 
Taipgi iš anksto sužinok, ku
ris apdraustas — siuntėjas ar 
kompanija? Jeigu, kompanija 
susilikviduotų, kaip galėsi rei
kalauti savo pinigų ?

(8) ’Niekad neduok leidimą 
pakeisti pakieto daiktus. Dau
gelį kartų pigesni reikmenai 
įdedami. Neduok bet kuriai 
kompanijai teisės (right of 
substitution).

(9) Jeigu turi 
nupirk reikmenis, 
galėsi geresnius
siųsti “parcel post.”

(10) Jeigu pats supakuosi 
ir išsiusi siuntinį, parink mė- 
giamesnių, daiktų. Net ir alka
nam nusibosta valgyti tą pa
tį maistą. Įdėk nosinių, koji
nių, kitų lengvų šilkinių daik
tų. Sunku jų gauti Europoje.

(11) Iš pašto sužinokite 
i apie svorį siuntinio ir apie
muitą.

(12) Parašykite giminėms 
arba draugams Europoj jiems 
pranešant, kad siunčiate pa- 
kietą. Praneškite jiems, ką 
siunčiate. Prašykite jums 
pranešti, kada gauna.

\ .. FLIS.

laiko, pats 
Rasi, kad 
siuntinius

Komunistai Priešjngi Visiems 
Jmperialistinpdns Karams 
Rugpjūčk>/Z6 d. čionai įvy

ko masįrfs susirinkimas, ku- 
^iaHiekalbčjo Amerikos Ko
munistų Partijos pirmininkas 
William Z. Foster. Susirinki
mas įvyko Coliseum Bowl ir 
dalyvavo daugiau kaip du 
tūkstančiai žmonių. Pirminin
kavo Francisco County Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Olėta O’Connor Yates.

“Komunistų Partija priešin
ga karui su Didžiąją Britani
ja, karui su Jugoslavija, ka
rui su Chinija ir karui su Ta
rybų Sąjunga,” pareiškė ko
munistų vadas spaudos konfe
rencijai. Mes rėmeme pasku
tinį karą todėl, kad jis buvo 
demokratinis karas.”

Vienas korespondentas pa
klausė, ką komunistai darytų, 
jeigu toks imperialistinis ka
ras kiltų. Fosteris atsakė, kad 
komuiystų poziciją nustatytų 
konkretiškos sąlygos. Vienas 
dalykas, tačiau, aiškus, sakė 
Fosteris, būtent', Amerikos 
žmonės būtų pasiekti ir su ko

munistų pozicija supažindinti.
Į klausimą, ar gali būti ka

ras tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos, Fosteris at
sakė: “Tai išimtinai priklaus 
so nuo Jungtinių Valstijų. Jei
gu Amerika nori su Tarybų 
Sąjunga taikos, ji gali gauti 
taiką’ Tarybų Sąjungos žmo
nės, kaip ir Amerikos žmonės, 
Ir viso pasaulio žmonės, neno
ri karo.” Bet, girdi, visai kas 
kita, ko nori Amerikos stam
biosios korporacijos.

Vienas korespondentas pa
prašė, kad Fosteris išsireikštų 
apie Tarybų. Sąjungos atsine- 
šimą linkui Dardanellų. Foste
ris atsakė: “Kažin kaip jaus
tųsi amerikiečiai, jeigu Didžio
ji Britanija turėtų savo paka- 
likišką valdžią, kuri valdytų 
New Yorko uostą ir neleistų 
Jungtinėms Valstybėms išeiti 
į Atlantiką.”

Be to, Fosteris pareiškė, jei
gu mes išgirstume, kad Tary
bų Sąjungos piliečiai reikalau
ja iš savo valdžios, kad jinai 
grūmotų Amerikai kumščiu, 
mes čionai labai pasipiktintu
me, ar ne? “Bet tiktai vakar 
prezidentas Trumanas pakar
tojo tokią politiką linkui Ta-

' (Tąsa 5-me pusi.)

FIRE HOUSE INN
John Baron. Savininkas

25 East Marie St.

Sovietų žinių agentūra 
Tass pranešė, kad Anglija 
atsiuntė 10,000 indusų ka
riuomenes į Basrą, Irake, 
arti didžiųjų Irano žibalo 
versmių. z

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Lietuviškas i

Itraktyrius
Didelis pasirinkimas 

! visokių vynų ir degtinės

■ Gert UžkandžiaiI t *

i Juozas Zeidat
j Savininkas

I 411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptasDarome ir Pritaik

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

J150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose -dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4409

į 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 k^nbariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
4

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. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Į CHARLES J. ROMAN? j
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ;
Direktorius J

* *
LiūdSsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patamA- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
eų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1724 has been issued to’the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER 
307 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 522 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3121 Quentin Road, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCH 
3121 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 635 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JEAN DUBROFF 
373 Kingston Ave., Brooklyn, N.

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

Law at

the

NOTICE is 
EB 267 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Control Law at

485 New
MAX“DRUeKER

Lota Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 8988 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

' JOSEPHINE FONTANETTA 
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. SEPULVEDA
120 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1601 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2'20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ROSARIO
320 Central Ave.,

be consumed off the

PATERNO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1166 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Berry Street, Borough of Brooklyn, 

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

79 Berry
PAULINE BABEY 

Street, Brooklyn, N. Y

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

NOTICE 
GB 1339 
to sell beer at retail under Section^ 107 of 
the' Alcoholic 1 
997 Fulton Street, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

GEORGE WEN DE I. KEN >
’pulton St.. r

Beverage Control Law at 
•eet. Borough of Brooklyn,

GB 10120 has been issued to the undersigned 
to sell M»er at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
962 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, bff the 
premises. • ’’ * •

SOL. PELLMAN
962 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License bio. 
GB 7330 has been Issued to the undersigned/ 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 *Stuy v\sant 
County of \Ki 
premises.

it-Ave., Borough of Brooklyn, 
ingsl to be consumed off the

SĘE LIEBERMAN
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage' Control 
309 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
309 Stuyvesant Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

L. SMITH 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
239 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

239 Central
MARIA 

Ave.,
BIONDO

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1335 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
J. P. REGGIANI & 

1335 Myrtle Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EUGENE J. ASHER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License l^o. 
GB 1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANCIS WEISSMAN & 
SOLOMON DEUTSCH 

Knickerbocker Ave., Brooklyn, ,N.

the

355

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2281 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7683 W.
JOSEPH DROGOWITZ

37th St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
IB 10129 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 

1665 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
Jounty of Kings, to be consumed off the 
/remises.

RICHARD GEER
665 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11352 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
'he Alcoholic. Beverage Control Law at 
701 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County df Kings, to be consumed off 
•/remises. \

SAMUEL FINKELSTEIN 
lb Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
I he Alcoholic Beverage Control Law 
50 Broome Street, 
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

Brooklyn, Įįf. y,..,50 Broome St.,
JOSEPH TRZCINSKI

Brooklyn, N. Y.

GB 1749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GOLDSTEIN 
(G. & R. Food Stores)

Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.315

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6951 has beeft issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALONZA AUGŪST HURLEY 
(Stuyvehąnt Shopping Centre)

383 Sumner Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
17 Sumner 
County of 
premises.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

17 Sumner
MA1 MINSKY

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 10836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

i ses
FRANCIS E. DOBSON & BEN HICKMON 
455 Sumner Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5713 — 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. (

SAVERIO BRUNO
5713 — 16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1481 — 42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEON KAPLAN & ADOLPH SCHECHTER 
1481 —• 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9821 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. "»

ELVIRA LONARDO
608 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be 
premises.
HAROLD J. STORCH & 
1146 Coney Island Ave.,

consumed off the

JOSEPH RUBIN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 — Avenue C, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, lo be consumed off the 
premises.

HARRY BRONSTEIN
105 — Ave. C, Brooklyn, N. Y.

bee? issued" to le undeXnfd I me apie namus. Tai kaip tikNOTICE is hereby 
GB 9345 has 1___  — ---- .. — ------  ------
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN, INC.
503 Church Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
911 Myrtle 
County of 
premises.

911 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS GORCHOW
(Morris Food Store)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1247 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
108 Patcben Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
108 Patchen Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MACKIN
Brooklyn; N. Y. T

NOTICE is ■ hereby given that License No. 
EB 307 has b'een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1(57 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 429 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1906 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 — Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 248 has 
lo sell beer 
the Alcoholic 
415 Sutter 
County of 
premises.

415 Sutter

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

BENJAMIN FARBER 
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB- 1504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10?* of 
the Alcoholic Beverage Contlol Law at 
510 Empire Blvd., Borough 6f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
Blvd. Brooklyn, N. Y.

sykis tokio gaspadoriaus kliu
be ir reikėjo. Linkiu\ naujam 
gaspadoriui kuo geriausio pa
sisekimo.

Taipgi yra pasamdytas nau
jas namo prižiūrėtojas. Vieton 
A. Bakščio, dirbs Juozas Sen
kus. Senkus yra pusamžis 
žmogus, mylintis dirbti visuo
menei. Per paskutinius kelius 
metus nemažai darbavosi Lie
tuvių Sąryšio daržo apšvarini- 
mui. šiais metais yra Sąryšio 
finansų raštininku.

Girdėjau, kad naujas gas- 
padorius A. Ambrosas Juozą 
Senkų pasiskyrė už pagelbi- 
ninką. Kai reikės gaspadoriui 
kur nors išeiti su kliubo biznio 
reikalais, tai jo vietą užims 
pagelbininkas.

Paskutiniu laiku kliubo biz
nis znaimiai nupuolė, žinoma, 
yra dvi priežastys. Viena — 
žmonių išvažinėjimas laike 
vakacijų; kita — susirgimas 
gaspadoriaus F. Haikos.

Kliubo veikiantieji paskyrė 
$50 dėl savo narių, kurie strei
kavo' su virš 20 savaičių. Taip
gi iš savo tarpo išrinko komi
siją sukėlimui daugiau finan
sinės pagalbos. Girdėjau, kad 
jau turi surinkę aukų iš pa
vienių keletą desėtkų dolerių. 
Gražus sumanymas.

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED-^MALE 
REIKALINGI VYRAI

I VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co.
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
(208)

510 Empire

NOTICE is 
EB 331 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N, Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE iti hereby given tl.hr License No, 
EB 681 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MORRIS GELLER & ABRAHAM DANZKER 
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

Du kliubiečiai, buvusieji^ 
karžygiai, yra susitarę su lie-< 
tuvaitėmis apsivesti — Vincas 
Markus su F. Litvinaite vesis 2 
d. rugsėjo, o A. Philips su Bar- 
tuškaite visis 28 d, spalių.

Linkiu abiem porom laimin
go apsivedimo ir apsivedus 
kuo geriausio šeimyniško gy
venimo.

HELPWANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKĖ IR MOTINOS PA- 
GELBININKĖ. GUOLIS ANT VIETOS AR 
KITUR. $140 Į MĖNESI. M. GOTTLIEB, 40 
PROSPECT PARK WEST, BROOKLYN. 
SOUTH 8-3951. (205)

JACQUARD STAKLIŲ TAISYTOJAI prie
& K. Automatic 4X1 Staklių. Gera Alga.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės ( 
C.. & S. FABRICS, INC., 

8 Morris Street, Paterson, N. J.
(204)

C.

PAPRASTI

Hartford, Conn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM MAIM AN
416 Monroe St.. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Nevins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
HAROLD

Kings, to be Consumed off the

67 Nevins

RUVIN & SOLOMON RUBIN 
(R. & R. Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N. Y.

MOTERYS
Sandėlio rūme darbas.

5 DIENOS. 40 VALANDŲ 
Gera alga. Bush Terminal Area.

Kreipkitės Asmeniškai.
UNITED CIGAR WHELAN STORES 

39th St., ir 1st Ave., Brooklyn.
Employment Office, Ground Floor,

(209)

DARBININKAI
NELAVINTI
GERA ALGA

STALŲ
APTARNAUTOJUS I

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 
VAKACIJOS SU ALGA 

ALGA IR BONAI

B. ALTMAN & CO
5th Ave. & 34th St., N. Y.

Personnel Office, ant 9-tų lubų

(210)

Kreipkitės

F. H. DEIK
CARBORUNDUM

COMPANY
Keasby/ N. J

• /
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1502 has hecn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., . Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1889 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. ,

BENJAMIN ZEDERBAUM & 
HERMAN ZEDERBAUM 

(B. &’H. Cafeteria)
16 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 676 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263- New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODERSON
(B. & B. Delicatessen & Rest.)

263 Now Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to* be consumed on the 
premises.

ANTHONY J. CARRINO 
1218 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ret-ill under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANIELLO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2124 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed the 
premises.

NAT. SIEGEL
225 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
KB 624 has been Issued to the Undersigned 
to sell beer at s retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brookyn, 
be consumed on the

281 Sumner
PHILIP 

Ave.,
CHAIT

Brookly.n N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 405 hatę been Issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1679 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
_ AUSTIN LOSQUADRO

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

1679 Utica

NOTICE Is 
C 829 has 
to sell beer _____ __  _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
24-26 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
Aa.A. ATLAS BEER DISTRIBUTERS, INC. 
24-24 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

hereby^glven that License No. 
been Issued to the undersigned 
at wholesale under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1550 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail* under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage C01 
2 Ditmas Avenue, Borough 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9394 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 — Avenue U,' BofoUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASSMER DAIRY CORP,
510 — Ave. U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11471 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
629 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

2 Ditmas

Kings, to

FRED 
Avenue,

Control Law at 
---- „.1 of Brooklyn, 

be consumed off the

ZAKS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS RAPPAPORT 
.(Ditmas Food Center)

125 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
569 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KALMAN STAHL
569 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
542 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County , of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEONARD & CARMELLO PINNAVATA 

542 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1770 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
843 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
843 Gates Ave.,

be consumed off

EISENBERG
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1158 Lenox Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY BRILL & ABRAHAM SHOROWITZ 

(D-B-A Lenox Self Service Co.)
1158 Lenox Road, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1924 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
865 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

865 Fulton
RUDOLF MEYER

St., . Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 7886 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER LANGER & LČUIS FUTERMAN 

(Balbo Food Store)
31 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No^ 
GB 7375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage * Control Law at 
345 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

MILTON BRIMBERG
(Adm. Estate of Anna Brlmberg) 

345 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

629 — Ave.
CESARE 
U,

PIZZOLI ■
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 11471 ha sbeen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1330 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■ •

JACK MILLER & WILLIAM BLOOM 
(Midwood Grocery & Dairy)

1330 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6934 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY GOODMAN & WM. B. KROLL 
(M, & M. Food Stores)

1608 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA P. BERTOLACCI
1606 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6890 has been issued to the undersigned 
to 'sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo- consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11484 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
224 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP
224 Manhattan Ave.,

Control s. Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LASSER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1739 has been issued .to the undersigtrad 
to sell beer at retail under Section 107 »f 
the Alcoholic Beverage Control Law 
442 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WILLIAMS
442 Throop Ave., < Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2608 
Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1712 
Fulton St., Borough of 
Kings, to be consumed 

ELMIRA B.
1712 Fulton St.,

Brooklyn, County of 
off the premises.

WARREN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
519 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

/ , JULIUS GROMTZER
519 Kingston Ave., z -Brooklyn, N. Y.

bo Veiklos ir Darbininkų 
Persikeitimo

Kliubo gasp^adorius Frank 
Haiko padavė atsisakymą nuo 
gaspadoriavimo. Apleis darbą 
su pirma diena rugsėjo (Sep
tember). Priežastis atsisaky
mo — eina į savo biznį. Jo 
biznis bus Rockville, Conn. 
Turės didelėj vietoj ir seniai 
įsidirbusius “mufinpikčius.” 
Prie to, laikys didelę svetainę 
šokiams, gerai įtaisytą nema
žą kambarį valgiams ir vietą 
gėrimui svaiginančių gėrimų.

Tiktai gaila Frank Haikos, 
kad tuo tarpu ūmai susirgo. 
Ligonbutyj turėjo operaciją, 
bet jau baigia sveikti.

Linkiu F. H., vardu tų, lie
tuvių ir organizacijų, kuriems 
jis yra daug gero padaręs, 
greito pasveikimo ir gero pa
sisekimo savo biznyje. Frank 
Haiko yra nemažai pasidarba
vęs ne vien kliubo gerovei, 
bet ir dėl pažangiųjų organi
zacijų : išėmime leidimų gėri
mui alaus, surengimuose pik
nikų ir pasirašyme po įvairiais 
dokumentais. Jis yra “notary 
public.” Taipgi daugeliui pa
gelbėjo išsiimti pilietiškas po- 
pieras, ir tą viską atlikdavo 
veltui.

Aš pilnai pasitikiu Frank 
Haiku,? kad jis neatsisakys tą 
darbą/atlikti ir ant toliau.

Taipgi Fr. Haiko rėmė ir 
su aukomis. Aukavo pinigais 
ir drapanomis dėl , Lietuvos 
nuo karo- nukentėjusių žmo
nių, kurie gyvena 'Lietuvoje.

Kliubo veikėjai jau turi iš
dirbę- planus dėl rudeninio ir 
žieminio sezonų. Rugsėjo 7 
dieną prasidės subatų vaka
rais kliubo šokiai, kurie bus 
iki birželio mėnesio, 1947 me
tu, c.

Spalių 27 -d. bus nepapras
tas parengimas su koncertine 
programa, — prakalbomis ir 
šokiais, paminėjimui 6 ipetų 
nuo įsigijimo kliubo namo.

žodžiu sakant, kliubo veikė
jai sugablai darbuojasi, už tai 
yra garbė, tiems 
rie juos išrinko, 
kliube ir tokių 
bando sudrumsti
dar iki šiol jiems nepavyksta. 
Aš sakyčiau, kad susipratusie- 
ji kliubiečiai turėtų būti ant 
sargybos ir ant toliau.’

Lankykite mėnesinius susi
rinkimus.

Kliubo Reporteris.

SIUVĖJOS
IR 

FINIšERĖS
SIUVĖJAI

7

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
, Aprėdalų.

Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ SAVAITE

- GERA ALGA
EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C

PATIKRINTOJOS

(210)
7

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C

(210)

FEMALE
nariams, ku- 
žinoma, yra 
narių, kurie 
vandenį, bet

Pilno Laiko, Darbas

5 Dienų Savaitė

Linksmos Darbo Sąlygos

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

Red. Pastaba: Mums vie
nas korespondentas prisiuntė 
iš Hartfordo laikraščio rezo

liuciją, po kuria, tarp kitų, 
randame pavardes Haiko ir 
Ambrose. Toji rezoliucija yra 
reakcinių republikonų, užgi- 
rianti kandidatūrą reakcionie
riaus J>lbot, “kaipo vado ko
voje prieš komunizmo viešpa
tavimą.” 
fašistinė.
ma, kaip šių dviejų Kliubo va
dų vardai ten pateko.

Rezoliucija aiškiai
Mums nesupranta-

KRISLAI

B. ALTMAN & CO
5th Ave. & 34th St., N. Y. C. 

Personnel Office, ant 9-tų lubų.
(210)

SAN FRANCISCO, CAL
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

rybų Sąjungos.”
Spaudos konferencijoj iški

lo klausimas Amerikos darbo 
unijų vienybės. Fosteris išsu- 
reiškė, kad jis vėlina, jog 
Amerikos Darbo-Federacijos 
eiliniai nariai nekreiptų dėme
sio į .viršininkų užsipuolimą 
ant CIO. 
nelaimi iš 
pareiškė 
“CIO yra 
mo širdis,
stambiosiose gamybos 
trijose ir yra pažangiausia 
darbo jėga šalyje.”

MERGINOS
Mes Pakėlėme

SAVO PRADINĘ MOKESTĮ! 
PASTOVŪS DARBAI 
LINE OPERATORĖS

Maisto Pakavimo Departmente
Vakacijos Su Alga

Muzika Laike Jūsų Darbo 
Bonai* Atsižymėjusioms Darbe.

BURftY BISCUIT 
CORPORATION

963 NEWARK AVE. 
ELIZABETH, N. J.

(207)

“Darbininkai nieko 
tarpsavinės kovos,” 
komunistų 
darbininkų 
organizuota

vadas: 
judėji- 
visose 
indus-

Liepos 30 d. kliubo veikian
čioji komisija vienbalsiai išsi
rinko už gaspadorių Antaną 
Ambrosą, pažangų žmogų ir 
gerai veikiantį pažangiosiose 
draugijose. Per paskutinius 
kelis metus buvo iždinihltų 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa
šai pinės Draugijos. Taipgi yra 
iždininku ir Liet. Am. Piliečių 
Kliubo. ,

A. Ambrosas yra daug ir 
didelių darbų atlikęs kliube be 
jokio atlyginimo, ypatingai 
laike Steigimosi nuosavaus na
mo. /

Ambrosas yra, ne vien apsi
pažinęs dirbti už baro, bet ir 
gerai prisimano-gaspadoriavi-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
skamba visiškai rusiškai, tai 
yra, “maskoliškai.”

Mums, žinoma, tas ne svar
bu. Mes priešingi visokiai tau
tinei diskriminacijai. Tačiau 
labai įdomu, kodėl tas pats 
Draugo štabas tiesiog ant sie
nų lipa, pamatęs Tarybų Lie
tuvoje pareigūną bei veikėją 
su rusiškai skambančia pavar
de ir nuolatos rusus plūsta 
“maskoliais” ir “kacapais,” o 
šitą Ružancovą skaito savo ge
riausiu bičiuliu ir dar Lietuvos 
patriotu ?

DAR PABRANGINTI BO 
VELNOS AUDEKLAI

Washington
Administracija dar pustre
čio procento pakėlė kainas 
medvilnės (bovelnos) au
deklų fabrikantams. Viso 
šiemet jau 30 nuošimčių pa
branginti tokie audeklai.

Kainų

“Komunistai,” sakė Foste
ris: “yra be jokios išimties ge
riausi unijistai. Mes geriau 
įvertiname, negu kas kitas, 
darbo unijų svarbą kovoje už 
demokratiją ir socializmą. Mes 
lojališkai paaukojame visas 
jėgas darbo unijų stiprinimui 
ir laimėjimui kovų.”

Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybės paskelbtoji 
CIO kova, pridūrė Fosteris: 
“yra niekas daugiau, kaip hit- 
lerizmas ir visi, Jturie toje ko
voje dalyvauja, yra hitlerinio 
trikso auka. Ne kas kitas, kaip 
Hitleris juk. paskelbė pasau
liui raudonąjį pavojų.” Bet 
pasirodė, kad pavojus Buvo ne 
komunistai, bet fašistai.

Koresp.

GIRLS!
YOUNG WOMEN!

We have many interesting jobs for 
wrappers, pasting machine trainees, 
etc. Here are excellent opportunities 
for good earnings and rapid 
advancement in one of the country’s 
largest book binding concerns. No 
experience necessary. You will 
be paid while learning!

5 DAY, 371/2 HOUR WEEK 
TIME & HALF OVERTIME 

DAY & ĮHGHT WORK 
EXTRA PAY FOR NIGHTS* 
COMPANY CAFETERIA 
VACATIONS WITH PAY 

APPLICANT MUST BE ABLE TO 
READ AND WRITE ENGLISH.

SEE MR. BERNARD 
FIFTH FLOOR 

WOLFF BOOK 
MANUFACTURING

526 WEST 26TH ST..
CO

(207)

New York. — J. Tautų 
Saugumo Tarybos pirmi
ninkas Lange pabrėžė, kad 
Trys Didieji turi susitart.

OPERATORĖS
LEIDĖJOS PRIĖMĖJOS 

prie marškinių. 
Nuolatinis darbas. Gera Alga.CORRECT LAUNDRY 
1801 AVENUE Z, BROOKLYN 

SHcepshead 3-4036
(204)

OPERATORĖS 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
S. & S. DRESS CO.,

147-07 SOUTH ROAD, JAMAICA. L. I.
(204)

DRAPERS & F1NIŠERKOS
PATYRUSIOS PRIE 

KOSTUMERSKO DARBO GOWNS 
MAY HARRITY

8 W. 56TH ST., N. Y. C. 
r (*w)



Visų organizacijų, draugijų ir 
kliubų prašome aukščiau minėtom 
dienom nieko nerengti. Mes kviečia
me visų draugijų narius dalyvauti 
Laisvės parengimuose, mes pasirū
pinsime, kad visi Laisvės skaitytojai 
dalyvautų 
se, kurios 
Laisve.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway Ir 3tone Ava.
oHa Channcay St.. Bmndwav 

Tel. GLenmore fl-6191

WW

Laisve-—Liberty, * ibithuahian Dailyšeštas Puslapis

NowYorko^AfeZhtiox
Unijos Remia Collins Dėkoja Draugėms

■<*

ŽUVO DARBE

Island miesteliuose In-

Filmos-Teatrai

Valandos:

Joseph Garszva
K

BULOVĄ!
231 Bedford Avenue“IKI PASIMATYMO!”

Tėl. SOuth 8-5569

&

tų draugijų parengimuo- 
kooperuoja, su dienraščiu

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Embassy Newsreel Teatruose
Anglijos valdininkai įkalina 

stovyklose 2,000 žydų pabėgė
lių ant Cyprus salos. Armija

Laisvės Bazaras įvyks Kovo-March 
7, 8 ir 10 dienomis, 1947, Grand Pa
radise salėse.

pa-
se-

Stanley Teatre Rodo 
“Postmaster’s Daughter”
Patartina nueiti ir pamaty
tą senybinj Puškino kūrinį

DIENRAŠČIO LAISVĖS
DIDIEJI PARENGIMAI

Koncertas įvyks Lapkr.-Nov. 10 
d., 1946, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn,. N. Y.

Laisvės Bendrovė.
(202-204X

Kowalczyk, 29 m. 88 
St.

Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas ir bankietas bus sausio- 
Jan. 26-tą dieną, 1947, Grand Para
dise salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-4(009

Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

vartojama jiems malšinti. J. 
V. ultimatumas Jugoslavijai. 
LaGuardia sutinkamas čecho- 
slovakijos kaime.

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

Išskiriant trečiadienį.
ir sekmadienį.

Gail Patrick, Dorothy McGuire ir Robert Young vaiz
de iš 20th Century-Fox filmos “Claudia and David,” 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. Prie
dams yra veiksmai scenoje.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

ir užgiedojo “Linksmo 
Ir tikrai buvo 

draugėms mane at

Washington Heights dar du 
asmenys susirgo typKPid 
karštligė. Pastaruoju laiku ten 
raportuota 19 susirgimų.

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

, Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe ^venue 

Brooklyn, N.I Y.
Tel. EVergreen 4-8054

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

veikti, nusistatyti sau, kvo- 
galite sukelti dienraščio 

apskritų metų gyvavimo 
(204-206)

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* su naujausiais {taisymai*.
KETURtŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN «, N.Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

draugišką pobūvį 
esu dėkinga Onai 

d. Grubie- 
Mrs.

Sipger, Anna Su
ll el en

‘X‘ RESTAURANT
’> ' .......................

Darbo unijos darbuosis va
juje surinkti parašus uždėji
mui ant baloto People’s Rights 
Party, gurios vardu nominuo
jamas - uždedamas ant balo
to Charles A. Collins, unijos 
vadas.

Collins jau yra Darbo Par
tijos oficialiu kandidatu j 
Valstijos Senatą iš Harlemo.

Collinso neužleido ant balo
to reguliarėse didžiųjų partijų 
nominacijose, atmetė petici
jas dėl techniškumų. Tačiau 
jis gavo daug balsų įrašymu, 
žinoma, tuo būdu jis negalė
jo sukirsti anų partijų oficia
lius kandidatus, esančius ant 
baloto. Tačiau pasirodo, kad 
daug anų partijų balsuotojų 
nori matyti jį išrinktu. Kad jie 
galėtų balsuoti, Collinsą išsta- 
tys nepriklausomai.

Bloomingdale Krautu
vės Darbininkai Reika
lauja Daugiau Algos

Bloomingdale departmenti- 
nės krautuvės darbininkai iš
kėlė firmai reikalavimus pa
kelti algas visiems ir mokėti 
$30 minimum savaitei.

Savo reikalavimus darbinin
kai perduoda ir tos krautu
vės kostumeriams - pirkėjams, 
kad jie žinotų, kame dalykas, 
jeigu firmos darbininkai bus 
priversti streiku kovoti už sa
vo reikalavimus. Jie prašo pir- 
kikus protestuoti.

Jų veikla yra daugeriopa ir 
gana dramatiška. Pirm visko 
jie kostumeriams išdalino ir 
gavo atgal 10,000 pasirašytų 
ątviručių. Jose kostumeriai 
pasisako, kad jie pritaria dar
bininkams. Jie sutinka, kad 
dabartiniame p r a g y v enimc 
brangume reikia uždirbti bent 
$30, kad tinkamai pragyven
ti.

Pertraukose darbo pietums 
ir po darbo, vakarais, darbi
ninkai praveda prie krautuvės 
demonstracijas, trumpalaikius 
pikietus. O į susiedijas, kur 
daug kostumerių gyvena, pa
siunčia sunkvežimius su gar
siakalbiais apsakyti savo pa
dėtį.

Praeitą antradienį, pietu
mis, darbininkai demonstraty
viai parodė, kaip infliacijos 
baliūnai neša į nepasiekiamus 
aukščius jų maisto išteklius ir 
kaip juos pančiuoja neužten
kamos algos sunkumai. Pažiū
rėję tokios demonstracijos, 
pirkėjai į krautuvę neina.

Trečiadienį jie demonstravo 
aplink krautuvę, valgydami 
pynatus ir aiškindami, kad iš 
turimų algų beveik tiek jie ir 
teištenka pietums.

CIO Department Store Em
ployes išleistame lapelyje sa
ko, kad krautuvė sutinka pa
kelti minimum tik iki $26. O 
nedaug kam pavyksta daug 
toliau nuo to minimum prasi
siekti.

Taip pasakė Nick Allogia- 
mento savo tėvui išvykdamas 
savaitei atostogų, bet taip ne
įvyko. Niek išvyko pirmadie
nį, tėvas mirė antradienį, nuo 
širdies atakos.

Tėvui mirus, likusi šeima, 
gyvenanti 26-25 93rd St., 
Jackson Heights, pasiuntė Ni
kio brolį Philip Nikio jieškoti. 
Bet jie žinojo tik tiek, kad Ni
kis vykstąs į Atlantic City. 
Ten Nikio jieŠkinėjo per išti
są dieną, bet nerado.

Policistas Mariano Abelio, 
buvęs pasišovęs liepos 4-tą ir 
išgulėjęs ištisas savaites be są
monės, pasveiko ir bus teisia
mas už mirtį Mrs. Catherine 
McDonough Miller, kuri buvo 

- rasta pasmaugta ant šaligat
vio New Yorke tą naktį.
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Keliavimas Lėktuvais 
Daugėsiąs

Darbiečiai Nominuos Savo Kandidatus 
Su Viltimi Gauti Daug Balsų

Rengdamiesi savo nomina- 
cinei konvencijai, kuri tiki
masi būsiant trumpiausia ir 
nuodarbiausia visoje partijos 
istorijoje, Darbo Partijos vir
šininkai viltingai žiūri Į atei
nančius rinkimus. Jie tikisi, 
kad Darbo Partija šiemet gaus 
daugiau balsų, negu gavo bi
le kada savo gyvenime.

Jų viltis, beje, nesiremia 
spėliojimais. Arthur Schutzer, 
valstijos sekretorius primena, 
kad užsirašiusių darbiečiai? 
balsuotojai praeitą rudeni bu
vo 243,386. Tikimasi ir prie
auglio, jeigu tiktai bus pasi
darbuota, kad balsuotojai iš
eitų užsiregistruoti ir balsuoti 
ateinančiuose rinkimuose šį 
rudenį.

Darbo Partijos nominacinė 
konvencija Įvyks šio antradie
nio vakarą, Hotel New Yor
ker, New York o mieste. Prasi
dės 7 valandą ir baigsis tą pa
tį vakarą.

Konvencija, faktinai, bus 
penkių organizacijų konvenci
ja vienoje. Vyriausis vakaro 
kalbėtojas J. Raymond Walsh, 
New York Citizens Political 
Action Committee viršininkas, 
kalbės už visas: valstijos ir 
miesto CIO tarybas, Pil. Poli
tinės Veiklos Komitetą ir už 
Citizens Committee of Arts,

Sciences and Pro/essions.
Darbiečiai taipgi deda 

stangas gauti komercijos 
kre torių Henry Wallace ar J.
V. senatorių Claude Pepper 
kalbėti jų konvencijoje.

Taip pat pirmu kartu šie
met Darbo Partija susirenka 
savo nominacinei konvencijai 
pirm didžiųjų partijų. Ji no
minuos savo kandidatus neat
sižvelgdama, ką nominuos 
anos. Menama, kad dabartinė
je nusveriamojoje pozicijoje 
partijai esant, darbiečių no
minacijos paveiks ir į anas 
partijas nominacijų klausimu.

Demokratai ir republiko- 
nai nominuos savo kandidatus 
trečiadieni.

Laukiant konvencijų, yra 
daleidimų ir spėjimų, kad tarp 
darbiečių ir demokratų gal 
yra iš anksto susitarta - sutik
ta ant kandidatų Į gubernato
rius ir Į J. V. senatorius. Ta
čiau darbiečių pasisakymas tu- 
rės didelio svarumo Į demo
kratus.

Darbiečiai pageidauja Į se
natorius LaGuardijos. Didžiu
ma demokratų lyderių spiria
si už buvusi gub. Lehmaną. O 
dabartinį New Rochelle majo
rą Stanley Church darbiečiai 
nori nominuoti Į gubernato
riaus pavaduotojus (Lt. Go
vernor).

Visai man netikėtai, triū
siantis prie savo šeimininkys- 
tės darbų virtuvėje, nei nepa
galvojus apie pokilį, aną die
ną ateina pas mane grupė 
draugių su pundeliais skanu
mynų
Gimtadienio!” 
linksmas, 
lankius.

Už tą 
ypatingai 
Zakarauskienei, 
nei, Helen Vaitekūnas, 
Sims, Mrs.
kauskas, Helen Pilkowski. 
Taip pat dėkoju visoms drau
gėms už dovanas.

Josephine Auguti^ne.

Advokatas Laimėjo 
Paskutinę Bylą

ti 
filmoje. Senybinis, o visgi dva
sia jame nauja ir drąsi, jeigu 
atsižvelgsime į gadynę, kurio
je veikalas buvo kurtas.

Eidami į teatrą neužmirški
te ekstra skarytę. Garsusis 
francūzų aktorius Harry 
Bauer .taip įtikinančiai yra 
įvaidinęs nuliūdusį ir nusimi
nusį naujoviškai drąsios merg
šės tėvą, jog nejučiomis sal
džiai išsiverki dėl jo bėdų ir 
džiaugsmų. Ir kitkas Įdomu. 
Yra ir juokelių. Gaminta 
Franci jo j e.

Greta šios, rodoma “Pirmo
ji Gegužės Tarybų Sąjungoj.” 
Ši jau bus paskutinė savaitė 
toms dviem filmoms.

Rugsėjo 7-tą pradės rodyti 
“Russia on Parade.” Tai spor
to ir meno šventės paveikslai, 
spalvose, parodą visų 16-kos 
respublikų sportininkus ir 
spektaklio aktorius - šokėjus. 
Iki šiol galėdavome matyti tik 
dalį tos grožės, kadangi fil
mos būdavo tik dviejų spalvų 
— juodos ir baltos. Rodant 
daugeriopose spalvose matysis 
ir tie artistiškai spalvingi kas- 
tiumai visame jų gražume.

Filmavime dirbo 25 filmi- 
ninkai. Dalyvauja 23,000 me
nininkų - sportininkų.

Greta tos, rodys “Moscow- 
Music Hall,” grupės iš žy
miausių Tarybų Sąjungos ar
tistų dainos ir šokiai.

Radio City Music Hall
Trečia savaitė rodoma filmą 

“Notorious” su Cary Grant ir 
Ingrid Bergman žvaigždėse, 
kaipo J. V. šnipais Pietų Ame
rikoje. _ Jiems talkina taipgi 
žymūs Amerikos filmose Clau
de Rains, Louis Calhern, Ma
dame Leopoldine Konstantin, 
Reinhold Schunzel, Moroni 
Olsen, Ivan Triesault, Alex 
Minotis, Sir Charles Mendl.

Filmą dirigavo ir gamino 
Alfred Hitchcock pagal Ben 
Hecht’o parašytą scenarijų.

Scenoj tebevaidinamas dai
nos ir šokių spektaklis “Colo- 
rama.”

Policijos saržentas John V. 
McCabe, 52 m., tapo užmuštas 
Holland Tunelyj trūkus sunk
vežimio šyn'ai. Sunkvežimiui 
staiga truktelėjus, bloškė po- 
licistą nuo pastolio į sieną.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
IR VEIKĖJŲ ATYDAI

Rugsėjo mėnesį organizacijų susi
rinkimuose prašome pasižymėti die- 
notvarkyje dienraščio Laisvės vajų. 
Šimet Laisvės vajus bus skirtinges- 
nis negu kitais metais. Šiemet no
rime sukelti budžetą užtikrinimui 
Laisvės gyvavimo apskrities metams. 
Norime sukelti—

$20,000 už prenumeratas
(naujas ir atnaujintas)
$10,000 parengimais ir aukomis 
$2,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Prašome kolonijų susidaryti pla

nus kaip 
tą kiek 
Laisvės 
fondui.

Advokato Benjamin Schif- 
ter giminės galės didžiuotis, 
kad jis laimėdavo bylas — 
net pačią paskutinę. Bet apie 
šią paskutinę pačiam Schifte- 
riui nebeteko sužinoti. Su 
Schifteriu praeitą pirmadienį, 
Kings County Court, atsitiko 
taip:

^Prašydamas teisėjo pasigai
lėti nuteisto ilgam laikui ka
lėti, Schifteris pradėjo lyg ir 
miksėti, pasilenkė. Teisėjas 
Leibowitz pasitempė, kad iš
girstų, ką advokatas sako. 
Schifteris sukniubo ant grin
dų. Pašauktas gydytojas pri
pažino jį mirus nuo širdies li
gos. • v

Teisėjas, pagerbdamas mi
rusį kolegą, sakė pasvarsty- 
siąs, kaip jis 'galėtų išpildyti 
Schifterio paskutinį prašymą, 
numažinti nuteistajam jo kli- 
jentui bausmę*

* Schifter su . šeima gyveno 
Flushinge, raštinę turėjo 50 
Court St.

Du prekinio keltuvo opera
toriai tapo užmušti Brooklyn 
Terminal Stores, Inc., sandėly
je, 26 N. 10th St. Keltuvas nu
krito du aukštus į skiepą. Ant 
darbininkų suvirto aštuoni 700 
svarų kubilailsu zinc chloride.

Abu užmuštieji buvo jauni 
vyrai: John Garfola, 20 m., 
gyvenęs 225 Roebling St., ir 
Alfred 
Newell

sekamais devyniais metais 
keliavimas oru, su centraliniu 
punktu keleiviams sėsti ar 
persėsti New Yorke, atskridi- 
mų ir išskridimų skaičius pa- 
daugėsiąs bent penkiais šim
tais nuošimčių, sako majoro 
O’Dwyer paskirti inžinieriai.

Į tai atsižvelgiant, raportas 
ragina miestą jau dabar susi
rūpinti plėtimu, gerinimu esa
mųjų stočių ir planuoti nau
jas.

Tarp trijų šioje apylinkėje 
esamųjų stočių — LaGuardia, 
Idlewild, Newark — tikimasi 
1955 metais jau turėti 18,750,- 
000 naminių keleivių, 739,400 
keleivių tarp New Yorko-Ka- 
nados ir 653,800 užjūrinių.

Aprokuoja, kad 1955 me 
tais lėktuvais keliaus 55,850, 
000 keleivių, atlikdami ben 
drame skaičiuje 18,000,000,- 
000 (18 bilionų) mylių kelio
nių.

/

Long
wood-Hewlett apylinkėje nuo 
sausio 1-mos pagavo 28 pa
siutusius šunis. Sveikatos De- 

(partmentas reiškia susirūpini
mą pavojumi žmonėms.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisys 
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan. 2-3123

Undertaker & Embalmer
< i

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

puiki saliukė su atskiru įėjimu,
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y

Kampas Palmetto St
»

Tel. EVergreen 2-9141

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
(

ATDARA KAS DIENA ER NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

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

DEAN
15 Jewel* . • • *2475BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CAMBRIDGE
15 Jewel* . . . $29™

ANTHONY ROGERS 
z (Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių • ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
17 Jewel* . . , $247S

BEATRICE
17 Jewel* k . . >2971 .!
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




