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Birželio 21 Diena
Atsimename 1941 metų birželio 21 dieną, šiandien 

sukanka lygiai šešeri metai. Koks trumpas, bet koks 
baisus tasai laikotarpis! Jis buvo liudytojas didžiausio 
žmonijos istorijoje karo. Dar ir šiandien žmonija negali 
atsipeikėti ir atsikvėpti.

žaibu žinia apskrido visą pasaulį, kad hitlerines Vo
kietijos puikiausiai ginkluotos ir paruoštos armijos pra
dėjo žygiuoti į Tarybų Sąjungą. Pirmoji to kruvino pa
salinio užpuolimo auka krito jaunute Tarybų Lietuva. 
Visa šalis paplūdo kraujuose ir ašarose. Vokiečiai mirtį 
sėjo iš šautuvų, tankų ir lėktuvų. Degė ir griuvo Lietu
vos miestai ir kaimai, žmonelių krito tūkstančiai.

Raudonoji Armija, staiga užpulta, nepajėgė atsilai
kyti. Priešas pasirinko laiką ir vietą puolimui įr tuo 
būdu turėjo milžiniškų pasisekimų. Raudonoji Armija 
turėjo pasitraukti. Į porą-trejetą dienų Tarybij Lietuva 
buvo hitlerinių gaujų sutrempta.

Lietuviškieji niekšai, hitlerininkų iš anksto suorga
nizuoti ir apginkluoti, padėjo įsiveržėliams jųjų prakeik
toje misijoje. Kaip patrakę, kaip alkani vilkai, jie me
džiojo ir žudė tarybinius žmones, šautuvais ir granato
mis iš užnugario jie naikino Raudonosios Armijos ka
rius. Visas Lietuvos fašistinis elementas krykštavo už
sienio ginklais atnešta pergale ir šuniškai atsidavė vo
kiškiems “išgelbėtojams.” Į Ameriką pradėjo ateiti laiš
kai, kuriuose jų autoriai džiaugėsi vokiškųjų grobikų 
atnešta “laime”. Girdi, džiaugsmo ašaromis pasitikome 
“išlaisvintojus” ir jiems gėlėmis takus išklojome.

Amerikos lietuvių klerikalinė, fašistinė ir menševis- 
tine spauda taip pat sveikino “išlaisvintojus” ir džiau
gėsi, kad hitlerininkų ginklai atnešė Lietuvai “nepriklau
somybę.”

Tai buvo dienos nesuvaldomo džiaugsmo visiems fa
šistams ir jų pastumdėliams, o liūdesio ir dantų grieži
mo Lietuvos ir viso pasaulio laisvę mylintiems žmonėms. 
Pakilo dideli “pranašai” ir “specialistai”, kurie pasakė, 
kad i keletą savaičių nebebus didžiosios Tarybų Sąjun
gos, nebeliks pasaulyje bolševizmo-komunizmo!

Bet tuos “pranašus” ir “galvočius” istorija nuplakė 
labai skaudžiai. Kur šiandien tos galingos Hitlerio ar
mijos? Kur šiandien yra tie, kurie taip ištroškusiai ir 
išdidžiai 1941 metų birželio 21 dieną žygiavo į Tarybų 
Lietuvą? Kur šiandien tie, kurie Lietuvoje tą dieną 
džiaugsmo ašaromis pasitiko ir sveikino vokiškuosius 
žmogėdras?

Visi žinote, kur jie randasi. Visi žinote, kur randasi 
pats Hitleris ir jo kolegos — Goebbelsai, Goeringai, 
Himmleriai.

Jau treti metai po karo. Jau treti metai smarkiau
siais tempais atsistato Tarybų Lietuva. Vėl Lietuvos 
darbininkas, valstietis ir inteligentas savo rūpestingo
mis, darbščiomis rankomis kuriasi naują socialistinį gy
venimą. Palengva užgyja karo padarytos žaizdos. Lietu
vių tauta žiūri į ateitį su viltimi ir nepalaužiamu pasiti
kėjimu.

Teisė Prieglaudos
Jungtinių Tautų komisija rašo tarptautinį teisių 

bilių. Komisijoje eina smarkios diskusijos, kas tokiam 
biliuje turėtų būti pasakyta. Mat, ne visose šalyse vie
nodai suprantamos žmogaus teisės. Paimkime mūsų ša
lį. Čia turime formalę teisę susirinkti, kalbėti, leisti li
teratūrą, organizuotis. Tai garantuoja konstitucija—aiš
kiai ir nedvejojančiai. Bet keturiolika milijonų juodvei- 
džių tomis teisėmis negali naudotis ir nieko nedaroma, 
kad konstitucija būtų vykdoma.

Komisijoje į tarptautinį tiesių bilių pasiūlyta įdėti 
teisę prieglaudos politiniams pabėgėliams. Reiškia, kad 
kiekviena šalis turi teisę priglausti politinius pabėgėlius 
iš bile kurios šalies. Bet, dajeiskime, pabėgtų toks krimi
nalistas, kaip gen. Franco, arba, kada nors kur nors 
imtų ir atsirastų Hitleris gyvas. Bile fašistinė šalis turė
tų teisę juos priglausti ir apsaugoti nuo užsitarnautos 
bausmės. Vadinasi, prieglaudos teisė gali pasidaryti 
prieglauda dėl karo kriminalistų, arba fašistinių bandi
tų. Dėlei to komisijoje ir kyla plačios diskusijos.

Tarybų Sąjungos atstovas prof. Koretsky pakėlė 
klausimą, o kodėl tik politiniams pabėgėliams turi būti 
garantuota prieglaudos tiesė? Kaip su tais pabėgėliais, 
kurie gina darbo žmonių teisės? Jis pacitavo Sovietų 
konstitucijos punktą, kur sakoma, kad Tarybų 'Sąjunga 
“suteikia prieglaudos teisę užsienio piliečiams, kurie 
persekiojami už gynimą darbo žmonių reikalų, arba už 
mokslinę veiklą, arba už kovą dėl tautinio išsilaisvini
mo.” Jis pasiūlė, kad į tarptautinį teisių bilių būtų įra
šyta prieglaudos teisė ir šios rūšies pabėgėliams^ Garbė 
komisijai, kad prof. Koretskio pasiūlymą ji priėmė.

R. MIZARA
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(Pabaiga)

Kita “Paskutine 
Vakariene”

Kaip Angeluose, taip ir 
čia suruošė mums atsisvei
kinimo vakarienę: faktinai, 
tai padarė draugai Augus
tas ir Mikalina Baronai.

Kadaise Brocktone gyve
no du broliai Baronai—ąbu 
veiklūs, sąžiningi ir visuo
meniškai ‘ gerai nusiteikę 
vyrai. Vyresnysis, Augus
tas Baronas šiuo metu gy
vena San Francisko mieste. 
Brocktono lietuviai jo pa
sigenda ir apie jį gražiai 
kalba.

Jis atvyko šion pasaulio 
dalin pasižiūrėti ir pasižiū
rėjęs apsigyveno. Susituo
kė su malonia drauge, ir 
šiuo metu gražiai čia gyve
na; jis dirba avalų dirbtu
vėje. X

Jiedu suruošė mums sa
vo namuose skanią vakarie
nę, kurioje dalyvavo: Tilda 
King, Koblinas, Burdai, 
Sutkai, Baltulioniutė, Cha
pas, Kazlauskas, Šilkaitie- 
nė, Mugianienė, Karosienė 
ir M. Mijatienė (buvusioji 
Paukštienė) ir kt.

Kaip matai, gražus sve
čių būrys.

Draugai Baronai patrak- 
tavo vakariene, o svečiai ir 
viešnios, patariami šeimi
ninko, sudėjo Laisvės rei
kalams apie 34 dol. Tai bu
vo ištikrųjų labai gražus 
žestas, ypačiai šeiminin
kų. Nuoširdi jiems padėka!

Draugai Burdai ir P. 
Chapas patapo Laisvės b- 
vės šėrininkais.

Sekė pasitarimai: draugė 
Sutkienė iškėlė < klausimą, 
kaip pagerinti mūsų veiklą 
Franciškaus mieste; kas 
daryti, kad organizacijų 
kuopų mitingai butų gy
vesni ; kaip pasekmingiau 
atmušti priešų mo j imąsi 
demoralizuoti lietuvius dar
bininkus.

Atrodo, paprasti dalykai, 
bet jie turi didžiulės reikš
mės visam ųiūsų yisuonieni- 
niam ir organizaciniam gy
venimui.

Berods visi bendrai priė
jome tokios išvados: priva
lome “sustrymlainyti” mū
sų mitingus — jie turėtų 
būti neilgi, konstruktyvūs, 
pamokiną; tenka daugiau 
patiems lavintis, giliau su
sipažinti su kasdieniškais 
mūsų krašto žmonių reika
lais, susipažinti su Tarybų 
Lietuva, su jos santvarkos 
formomis ir turiniu. Eiki
me pas tuos darbininkus, 
kurie mūsų organizacijoms 
dar nepriklauso ir akstin- 
kime įstoti; raginkime juos 
mūsų spaudą skaityti; pa
dėkime jiems susipažinti su 
mūsų sriove. Mūsų dalykas 
yra teisingas, mūsų princi
pai geri, mūsų bus ir pa
saulis, bet jis bus tik tuo
met, kai mūsų pusėje stovės 
daugumas darbo žmonių!...

Gal reikėtų San Francis
ko ir Oaklando draugams 
susimokyti koks, nors sceni
nis reikalas - veikalėlis, ir 
jį pastatyti. Jėgų vis dau
giau atsiranda. Štai, Augu
stas Baronas tiek daug yra 
vaidinęs Brocktono lietuvių 
scenoje, — jis lengvai galė
tų ir čia savo talentu ir 
darbu prisidėti prie mūsų 
meno praplėtimo ir kultūri
nio žmonių lygio pakėlimo.

Su tokiomis mintimis 
mes skirstėmės iš Baronų, 
spausdami kiti kitiems ran
kas. •

Tirštai migla glamonėjo 
miegantį miestą.

Mūsų Chrysleris, gabiai

Ksaveros vairuojamas, nar
stė švariomis apytuščiomis 
gatvėmis ir per kampą gar
siojo Golden Gate parko.

Sustoję ties Tildos ir 
Mariutės butais, palikome 
jąsias; patys ir vėl traukia
me ilguoju tiltu į San Le
andro.

Staiga M. Mugianienė 
prabyla:

—Ar jūs pastebėjot, drau
ge Mizara, sekmadienio po
būvy j jauną aukštą vyrą, 
ramiai už stalo sėdėjusį?

—Taip.
— Tai tas pats, kurio 

krikštynose jūs dalyvavote 
anais laikais, kai čia lankė
tės, — atsimenat, pas drau
gus Strausus? Mes ten tuo
met irgi buvome...

Atsiminiau. Rodosi tai 
buvo dar visai neseniai, 
— o va, koks užaugo vyras! 
Kiek per tą trumpą laiko
tarpį pasaulyje permainų į- 
vyko!

1/epaisant visko, gyveni
mas eina pirmyn, šokdamas 
klumpakojį!
Atgal į Namus

Saulėtąjį popietį Ksavera 
atvežė mudu į geležinkelio 
stotį Oaklande. Randame 
draugus Mugianius, atvy
kusius pasakyti mums 
“good bye”.

Rodosi, daug dar ko yra 
pasakyti ir ko paklausti, 
bet laikas trumpas, —trau
kinys, štai, atsivynioja—il
gas, geltonas traukinys, ko
kio rytuose nematysi.

— Ligi pasimatymo!... 
Būkit sveiki!...

— Ligi pasimatymo!.... 
Laimingos kelionės!....

Pritrūksta žodžių, bet 
tokiais atsitikimais žodžiai 
praranda reikšmę; žmo
gaus akys ir veido grima
sas pasako daugiau.

“Ar bus kada nors kita 
proga čia įkelti koją ir pa
spausti draugams ranką,— 
nieks negali pasakyti. Ne
paisant pagreitintų važiuo- 
tės priemonių atradimo ir 
patobulinimo, Kalifornija 
niūjorkiškiam darbo žmo
gui dar vis pertoli...’”

Šitaip begalvojant, City 
of San Francisco įvažiavo 
į Berkley. Žemumomis, Pa
vandene, jis vingiavosi vis 
pirmyn ir pirmyn.

Pasiekėme Sacramento 
upę, kuri netoli savo žiočių 
plati ir graži. Biskutėlį 
aukščiau matėme šimtus 
laivų, pristatytų gretomis 
upėje, — bene kariniai' Li
berty laivai. *Gal būt jie lai
komi čia rezervui<gal kada 
nors jie menama* padovano
ti kokiai Graikijai ar Tur
kijai, — nežinau. Bet jie 
stovi čia nenaudojami, kuo
met daugeliui kraštų jie 
taip būtų reikalingi duonai 
ar bulvėms ar kitiems gy
venimo reikmenims parsi
vežti.

Pervažiavus per Sakra
mentą — sostinę, — užgulė 
vėlyvas vakaras. Tamsėjo. 
Artinasi dykumos, kalnai, 
skardžios, giliosios prara- 
jos!

Neužilgo busime Nevado- 
je, o paskui, aukštyn ir 
aukštyn...

Per Rocky Kalnynus per
sikelti ims ištisą dieną!

Pradedant su Wyoming 
valstija, pakelėse pasireiš
kė vis daugiau vandens. Lr 
taip visu keliu, net ligi pa
ties New Yorko, lietaus kai 
kur būta perdaug: matytis 
balos, upės pertvinkusios; 
garsioji Mississippi sklidi
na.

Ar ne keista: Kaliforni
jos žmonės skundžiasi sau

sra, o čia — perdaug van
dens, kai kur potviniai!

Laukai visur žali, žaliu- 
tėliai; medžiai apsikaišę 
žaliu, vasarišku kostiumu.

— Aš jau nebenorėčiau 
grįžti į Kaliforniją, —taria 
Eva, susižavėjusi pavasa
riškuoju gamtos grožiu, pa
sireiškusiu Iowa ir Illinois 
lygumose.

— 0 man Kalifornija vis 
dar patinka, — atsakiau.
Sustojom vienai parai Chi

cago j. Čia įvyko mitingelių, 
pokalbių, prakalbos. Drg. 
Pruseika pateikė 'kompli
mentų man ir bendrai dzū
kams. Jis tik ką grįžo iš 
Naujosios Anglijos ir ten, 
be kitų vietų, lankėsi Naš- 
vėje, Lowellyje, HaverhilP- 
iuj, Lawrencuj, — vis tai 
“dzūkų tvirtovės”; jos gau
siai parėmė jo misiją — 
dienraštį Vilnį.
Čia teko pasispaust ranko

mis su daugeliu gerų, mie
lų draugų ir draugių. Jų 
ūpas geras. Jų ryžtas rim
tas. Jų draugiškumas ne 
veidmainingas — šiltas ir 
neperdėtas. Geroji draugė 
Andrulienė buvo net vaka
rienę mums pagaminusi, 
bet mes ją nuvylėme, — ne
nuvykome.

Jonas Jokubka sako:
— Matot, kas atsitiko 

'Brazilijoj!...
— Taip,, skaičiau.
— Nemažas bus smūgis 

ir mūsų draugams lietu
viams. Bet ten liaudis įpra
tusi kęsti ir kantriai kovo
ti; ji netylės!...

Jis turėjo galvoje reak
cijos pakilimą Brazilijoje; 
Kompartijos nelegalizavi-

— Kai rašyšit draugams 
Pietų Amerikoje, — pasvei
kinki t juos ir nuo manęs,— 
tariau, — linkint energi
jos ir ištvermės...

Šeštadienio rytą mes jau 
ir Grand Central stotyje.

Apsidairėme.
Tik prieš vieną mėnesį 

draugai Pranas ir Nastė 
Bukniai mus čia atvežė, pa
lydėdami, palinkėdami lai
mingos kelionės....

Atmainų jokių nesimato.
Antai stovi grupė lenkų 

ir kalbasi: Apyjaunis vyru
kas, matyt, tik ką atvykęs 
iš Europos pabėgėlis, gar
siai (lenkiškai) rėžia jiems 
pamokslą, kodėl jis negrį
žo tėvynėn Lenkijon, bet 
atsibeldė čion.

— Ten žmogus nie
ko negali savo turėti... ry-

“Nepažinčiau fašisto, net 
jeigu pagaučiau jį už uode
gos,” sake kongresrfianas Ri
chard H. Vail, Illinois republi- 
konas, narys Ne-Amerikinio 
komiteto. Jis sakė, jog fašiz
mas negręsiąs Amerikai. Jam 
ir kitam to komiteto nariui 
truko tik 10 minučių nuspręs
ti, kad nesą verta fašizmo ty
rinėti. Tai jisai vadino Taft- 
Hartley bilių “darbininkams 
išganymu.” Ar jūs pažintumėt 
fašistą ?

“JAUNIMO VIENYBĖ” 
ARGENTINOJE

Pažangieji Argentinos 
lietuviai leidžia įdomų ir 
gražų savaitraštį “Vieny
bę.” Šiomis dienomis gavo
me “Vienybės” laidą iš š. 
m. bal. 30 d., kuri turi jau
nimui ' priedą, pavadintą 
“Jaunimo Vienybe”.

Tai priedas, paskirtas lie
tuviškam Argentinos jauni
mui auklėti. Jis įdomus. Di
desnė šio skyriaus puse už
pildyta ispaniškoje kalboje 
straipsneliais, kita — lietu
viškai.

, “Jaunuoli, tu turi atneš
ti pasauliui spindinčią gy
vybės ugnį..” skelbia obal- 
sėlis.

P d ispanų kalboje rašy
tais straipsneliais, randame 
sekamas pavarde: Juan Di
jokas, Esteban Kučinskas, 
Jose Klimavičius, Casimiro 
Daunius, E. Pilkauskas, 
Elena.

Tai graži pradžia!
Linkime “Jaunimo Vie

nybei” aplink save sutrauk
ti visą lietuviškąjį jaunimą 
Argentinoje.

Pradėjųsiems šį rimtą ir 
gražų darbą linkime di
džiausios energijos!

KALBANT APIE 
SPORTĄ

Estonijos STR Švietimo 
ministerija pranešė, kad vi- 

tojus neužtikrintas... komu
nistai viešpatauja valdžioj, 
fabrike ir sodžiuje., komu
nistai.... komunistai....

Palikę valizas stoty, sku
bėjome kas sau: Eva į sa
vo raštinę, aš—į Laisvę.

Atostogos baigėsi. Stoja
me prie mielojo darbo.

Laisvės pastogėje visį 
sveiki (reliatyve to žodžio 
prasme). • Kiekvienas įsivė
lęs į savo darbą: rašo, ren
ka raides, deda į puslapius.

Mašinos ūžia, čirškia, 
padėdamos greičiau paga
minti Laisvę, kurios tiek 
daug pąsisklaidžiusių po 
kontinentą žmonių laukia.

Sėduosi prie savo deskos. 
Atidengiu mašinėlę. Nuo ko 
čia pradėti?...

Dirsteliu per langą į mū
sų greta redakcijos ir 
spaustuvės esantį darželiu- 
ką, kurį tūli pravardžiuoja 
“poilsio ir kultūros parku”: 
žaliuoja du medeliai, pas
tatų suspausti, kaip našlai
čiai: žydi keli gėlių krūme
liai; žolelė ir čia atsikėlusi, 
gaiviai stiebiasi į aukštį.

Ana, katė, atsargiai su
kandusi už kakliuko, velka 
paklydusį mažąjį savo vai- 
kelį-katiniuką kur tai į 
krūvą lentgalių.

Iš kaimyninio namo tre
čiojo aukšto šeimininkė ita
lė sviedžia per langą suvar- 
gusin darželin gniūžtę ka
žin kokių atmatų, susuktų į 
laikraštinį popierį, — per
daug vargo nabagei įmesti 
tai į sąšlavų gurbą; per 
langą jai patogiau ir leng
viau !...

Įdomus gyvenimas, Mi
kai mielasis, labili . įdomus 
gyvenimas! •*

(Šia proga tariu nuošir
džią padėką visų trijų mie
stų — Angelų, San Fran- 
ciso ir Oaklando Literatū
ros Draugijos ir Liet. Darb. 
Susivienijimo kuopų veikė
jams ir visiems nariams už 
draugišką, malonų mūsų 
priėmimą ir priimtuvių 
proga sudėjimą dienraščiui 
Laisvei gražios paramos. 
Nuoširdi padėka visiems 
mūsų draugams kaliforniš- 
kiams už šiltą svetingu
mą ! — R. Mizara.). 

sose aukštesnėse to krašto 
mokyklose bus mokoma 
šachmatų teorija.

Šachmatai — labai senas 
ir gilus 'sportas, “smagenų 
sportas”, kaip žmonės sa
ko. Amerikoje jis retai kur 
yra prigijęs, nes šio kraštč 
jaunimas yra akstinamas 
daugiau užsiimti fiziniu 
sportu. Tik Tarybų Sąjun
goje šachmatų sportas ima
mas labai rimtai, nes numa
toma, kad jis padės žmo
nėms aukščiau pakilti pro
tiškai, padarys juos apdai
resniais, gilesniais.

APIE ŽVĖRIS IR NUO
DINGUS KIRMINUS

Vienas didelis SLA patri- 
jotas rašo Tėvynėje, pa
reikšdamas, jog SLA esąs 
“kultūros Arka”, į kurią 
'“galime sutilpti visi lietu
viai ir ramiai sugyventi...”

Viskas būtų nebloga, at
rodo. Bet ten pat, tolėliau, 
tas pats rašytojas šitaip 
posmuoja:

Sakoma: kuomet žemės 
gyvybei gręsė potvinio pavo
jus, buvo padirbinta didelis 
laivas, vadinamas “Arka,” į 
kurį sutilpo visi žemės gy
viai poromis. Minimoje “Ar
koje” sutilpo ir ramiai su
gyveno draskanti žvėrys ir 
nuodingi kirminai.

Gal taip ir galėjo ir būti 
bibliškais laikais. Bet koks 
kultūriškas asmuo šian
dien norėtų tokioje Arkoje 
gyventi!...

LIAUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. kovo 23 d. Vokie
tijoje pabėgėliai liaudinin
kai buvo sušaukę savo su
važiavimą. "Po to, aišku, se
kė atsišaukimas, —atsišau
kimas prieš tarybinę Lietu
vą. Atsišaukime pareiškia
ma, jog liaudininkai norį 
tokios Lietuvos, “kurioje 
visi piliečiai bus lygūs, 
prieš įstatymus, naudosis 
visomis teisėmis bei laisvė
mis ir patys tvarkysis savo 
laisvą ir laimingą gyveni
mą.”

Tokia Lietuva kaip tik ir 
yra tarybinė Lietuva, tai 
kodėl pabėgėliai liaudinin
kai prieš ją kovoja?

Kas gi tie pabėgėliai liau
dininkai? Tai žmonės, dau
gumoje, padėję Smetonai 
engti Lietuvos liaudį; tai 
žmonės, padėję ir Hitleriui 
Lietuvą terorizuoti.

Visi padorieji liaudinin
kai pasiliko Lietuvoje ir 
šiandien kuria naują gyve
nimą, socialistinį gyvenimą.

Va, kaip dalykai atrodo, 
žiūrint mūsų akimis!

Graikijos Lėktuvai Apšau
dė Jugoslavus

Lake Success, N. Y. — 
Jugoslavija ragina* Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą pa
siųsti komisiją, kuri galėtų 
patikrinti, kad du Graikijos 
monarchistų lėktuvai ap
šaudė jugoslavų sienos 
sargybą. . ’

Californijos Prekybos 
Rūmai šaukė visus savo na
rius telegrafuoti Trumanui, 
kad užgirtų Tafto-Hart- 
ley’o bilių prieš unijas.

Tokio. — Japonai džiani- 
toriai išsiderėjo, kad namų 
savininkai vadintų juos 
“ponas džianitoriau.”

Linden, N. J. — 4,000 ži
balo darbininkų laimėjo al
gos pakėlimą..pusaštunto 
cento valandai. *

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Birž. 21, 1947
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Lietuvos Istorijos Prokrustuotojai
Gilioje senovėje, sako mytologija, Graikijoj 

gyveno plėšikas-razbaininkas, vardu Prokrus- 
tas. Jis pasižymėjo tuo, kad turėjo įtaisęs spe- 
cialę lovą suimtiesiems nelaisvėn žmonėms 
guldyti. Kuris guldomasis jo lovon netilpdavo, 
tam Prokrustas nukirsdavo kojų galus arba 
galvą; perstorus — “aptašydavo”; permažus, 
— ištęsdavo, ištempdavo. Kiekvieną savo au
ką Prokrustas pritaikydavo savo lovai, o ne 
lovą guldomajam!

Prokrusto lova man prisiminė po to, kai 
perskaičiau tūlas neperseniai anglų kalboje 
rašytas Lietuvos istorijas, taikomas amerikie
čių visuomenei bendrai ir angliškai skaitan
čiajam amerikinei lietuvių kilmės jaunuomenei 
ypatingai.

Pati vėliausia tos rūšies knyga — “The 
Story of Lithuania”* — parašyta katalikų ku
nigo Thomas G. Chase’o. Prieš trejetą metų 
panašią, tik trumpesnę, istoriją parašė protes
tantų kunigas Owen J. <C. Norem’as išvien su 
Antanu Smetona, — “Timeless Lithuania.”**

Abiejų knygų autoriai, sulesioję iš mūsų 
tautos praeities tūlus faktus, suprokrustavo 
juos taip, kad atitiktų jų politinėms lovoms. 
Vargas tam, kuris remsis šiomis knygomis 
Lietuvos istorijai patirti!

“Timeless Lithuania” autoriams rūpėjo 
Lietuvos istoriją suprokrustuoti taip, kad ji 
atitiktų smetoninę lovą — pateisinant visa tai, 
kas buvo tautininkų atlikta.

“The Story of Lithuania” autoriui rūpėjo 
suprokrustuoti Lietuvos istoriją taip, kad ji 
atitiktų klerikalinę lovą, kad skaisčiausia Lie
tuvos istorijos padangėje žvaigždė pasiliktų 
klerikalizmas ir jo pranokėjai.

Abiejų veikalų autoriams, be to, stovėjo 
priešakyj dar vienas bendras ir būdingas už
davinys:. pulti komunistus, šmeižti Tarybų Są
jungą ir, žinoma, mesti purvo gniūžtes į 
LTSR!

Abiejų veikalų autoriai taikė lietuvių tautai 
jos kilmę pagal momento pareikalavimą.

“Timeless Lithuania” skelbia lietuvius esant 
“aštriai nubrėžtais arijais,” — kadangi tuo
met, kai toji knyga buvo rašyta, arijai dar gi
liavo, buvo madoj; nacių armijos dar tebe- 
siautėjo Europoje ir lietuviškieji tautininkai 
su savo šalininkais nekantriai laukė jų galuti
nės pergalės.

“The Story of Lithuania” autorius knygą 
rašė antrajam pasauliniam karui baigiantis, 
dėl to nebūtų buvę išmintinga skelbti lietuvius 
“aštriai nubrėžtais arijais,” — kas norėtų 
būti nugalėtaisiais; kam smagu didžiuotis tuo, 
kas pasaulyj pasmerkta? Kun. Chase, tuo bū
du, pasisako, jog lietuviai esą “aisčių rasės 
kilmės.”

Savo knygai kun. Chase nesigailėjo vardų 
ir datų — jų rieškučiomis gali semtis, — todėl, 
stebint paviršium, atrodo, jo knyga turėtų 
būti giliu informacijų" šaltiniu apie Lietuvą. 
Ji tokiu ir būtų, jei autorius būtų pasilikęs 
ištikimu istoriko pareigoms; jei autorius ne
būtų daug svarbių istorinių duomenų apleidęs, 
o visą eilę kitų praeities įvykių je jokio gailes
čio suprokrustavęs!

Būdamas katalikų kunigu (klerikalu), 
(Chase net ir kryžiuočius, plėšikus - galvažu
džius, lietuvių tautos keiktus ir prakeiktus, 
piešia padoriais žmonėmis. Girdi, jie, kry
žiuočiai, “pajėga ir pajėgos grąsinimu siekėsi 
sukrikščioninti Pabaltijo gyventojus; ši poli
tika yra griežtai priešinga Jėzaus Kristaus 
mokymams” (p^9).

Kiekvienam objektyvesniam Lietuvos isto
rijos studijuotojui aišku, jog vyriausias kry
žiuočių tikslas buvo ne lietuvius krikštyti, o 
juos apiplėšti, savo vergais padaryti arba su- 
naikinti. Tai aiškiausiai paliūdija kunigaikš
čio Mindaugo laikais atlikti kryžiuočių “žy
giai.” (Slavų tautos tuomet jau buvo apkrikš
tytos, o ar jų kryžiuočiai bei kardininkai ne
puolė ir nepūsti jo?)

Pats Chase rašo: kad apmalšinti kryžiuo
čius, Mindaugas 1251 m. priėmė krikštą ir 
sutiko apkrikštyti visą Lietuvą, gi popiežius 
Inocentas Vl-tasis paskyrė Lietuvai ir vysku
pą, kuriam Mindaugas nepašykštėjo Žemaiti
jos dvarų. Bet ar, po to kardininkai ir kry
žiuočiai liovėsi Lietuvą puolę?! 

f

•THE STORY of LITHUANIA by, Thomas G. 
Chase. Stratford House, New York, 1946.
, "TIMELESS LITHUANIA by Owen J. C. Norem, 
D. D. Amerlith Press, Chicago, Ill., 1943.

Po desėtko metų Mindaugas, pamatęs, kas 
iš tikrųjų rūpi kryžiuočiams ir kardininkams, 
išsižadėjo krikšto, prakeikdamas krikščiony
bę!

’ Kun. Chase šį faktą gudriai užtyli. Jis su
mini daug beverčių įvykių, bet tokio, kokį at
liko Mindaugas, nedrįsta liesti, nes tai kleri
kalams nemalonus kąsnis. Todėl ir jo istorijos 

skaitytojui atrodys niekaip nesuderinami toki 
dalykai: 12-15 puslapiuose jis skaitys, jog 
Mindaugis sutiko krikštytis ir visą Lietuvą 
apkrikštyti, gi 23 pusi.: “Gediminas (1316- 
1341) .. . parodė gilaus susidomėjimo Lietu
vos krikštinimo galimybe ...”

Mindaugis Lietuvą apkrikštino, o Gedimi
nas, po pusės šimto metų, rodė gilaus susido
mėjimo jos krikštinimu! Visa tai pareina iš 
to, kad Chase prokrustuoja Lietuvos istoriją. 
Kas klerikalizmui naudinga—įdeda, kas ne— 
apleidžia arba savaip iškraipo.

“Krikštas,” “krikštinimas” ir su tuo susiję 
visoki įvykiai taip ir marguoja kun. Chase’o 
knygoje, kur reikia ir kur ne.

Lietuva buvo apkrikštyta 1387 m., tuojau po 
Jogailos su Jadvyga sutuoktuvių. Pirmiausiai, 
buvo apkrikštyti aukštaičiai,—matyt, jie leng
viau davėsi krikštijami; žemaičiai nebuvo lie
čiami. Tik praėjus 26-riems metams tebuvo pra
dėta žemaičiai krikštyti. Kaip gi kun. Chase 
tą įvykį,atžymi? Skaitome:

“1413 m. rudenį Vytautas, lydimas savo 
pusbrolio Jogailos, ryžosi įkurti katalikų baž
nyčią Žemaitijoje. Procedūra, atrodo, buvo 
pravesta tokia, kaip krikštijant aukštaičius...” 
(p. 4.)
* Chase’ui taip atrodo, bet ne taip buvo, že

maičiams krikštyti buvo naudota jėgos proce
dūra, kuri “priešinga Jėzaus Kristaus moky
mams.”

Katalikų bažnyčiai įkurti Žemaitijoje teko 
naudoti visos ginklo priemonės—ne vienas že
maitis buvo nuvarytas į kapus dėl priešinimosi 
krikštui.. Sukilimai, atkreipti prieš krikštą, 
buvo numalšinti tik Vytauto prisiųstos ka- 
riuomonės.

Gali būti tiesa, kad Kristus nenorėjo versti
nai, per jėgą, krikštyti žmones, traukiant juos 
į Vatikano karaliją, tačiau dvasiškija ir jos 
bendradarbiai nesidrovėjo jėgą naudoti ten, 
kur ji Vatikanui ėjo naudon. Taip buvo že
maičiuose, taip buvo Centralinėje ir Pietų 
Amerikoje, kai ispanai inkvizitoriai nešė kar
dais ir šautuvais indijonams krikščionybę; 
taip buvo visur. Net ir antrojo pasaulinio karo 
metu Jugoslavijoje, kaip vėliau paaiškėjo ar
kivyskupo Stepaničio byloje, Vatikano šalinin
kai naudojo pajėgą žmonėms traukti į katali
kų tikėjimą.

Užtyli kun. Chase ir tą žinomą faktą, kad 
pats Vytautas net tris sykius krikštijosi: pas 
vokiečius—kataliku; grįžęs iš Prūsijos—pra
voslavu; vėliau, palydėjęs Jogailą į Krokuvą— 
vėl kataliku!

Protestantizmo iškilimo laikais reformato
rių banga 16-tame amžiuje buvo užšniokštusi 
Lietuvą ir vienu tarpu Žemaitijoje tebuvo likę 
tik keli katalikų kunigai. Tarp protestantų ir 
katalikų virė žiaurios, kruvinos kovos, Jigi ka
talikai paėmė viršų. Tačiau veltui ieškotume 
Chase’o knygoje pilnesnio.ir objektyvesnio tos 
gadynės apibūdinimo. Nepraleidžia progos ne
pasidžiaugęs jis tuo, kad paskutinis Gedimino 
ainis, Zigmantas Augustas, didysis Lietuvos 
kunigaįkštis; atsisakė ieškoti ištuokos (divor- 
so) . nuo savo žmonos, Katrės Hapsburgietės, 
su kuria jis atsiskyrė. Zigmantas Augustas, 
tenka priminti,, šiek tiek pritarė protestan
tams—jis mirė 1572 m.

Kiek tarptikybinės kovos ir vaidai lietuvių 
tautai padarė žalos, turbūt' niekas tikrai nega
lėtų pasakyti, bet toji žala buvo labai didelė.

Veltui ieškotume Chase’o knygoje objekty
vumo ir valstybinius Lietuvos reikalus liečian
čiuose puslapiuose. Pati Liublino Unija, pa
gal jį, įvyko taip sau, atsieit, lenkiškų ir lie
tuviškų ponų noru—ypačiai lenkiškųjų! Ob
jektyvesnis rašytojas, tuo, žinoma,' nesitenkin
tų. Istoriko pareiga ieškoti objektyvių anų 
laikų veiksnių, stūmusių prie to ar kito istori
nio akto atlikimo tą ar kitą tautą bei valstybę.

Vienu iš tokių istorinių veiksnių, be abejo, 
buvo baimė vokiečių. Po Žalgirio ilgainiui vo
kiečiai ir vėl buvo bepradedą “atsistoti ąnt ko- ' 
jų” ir jų grūmojimas tiek Lietuvai, tiek Lenki
jai buvo nedvejotinas. Be to, vokiečiai tebe
valdė Lenkijos Pamarį ir Prūsiją; jie‘tebeval
dė Lietuvos Klaipėdą. Nei Lietuva nei Lenkija,, 
pavienėmis, negalėjo nei svajoti apie tų joms 
teisėtai priklausiusių žemių atsiėmimą.

Kaip šiandien Rytų ir Piet-Rytų Europa sa
vo ateities saugumui užtikrinti ieško išeities 
bloke, artimuose santykiuose su Tarybų Są
junga, taip tuomet, be abejo, padoresniuose 
Lietuvos-Lenkijos sluoksniuose kilo mintis, 
jog reikalinga tampresnė valstybiška vienybė 
bendram vakarų priešui neleisti į rytus t 
skverbtis.

Nūnai kiekvienam aišku, kokią klaidą darė 
ano meto Lietuvos ir Lenkijos valdovai: Norė

dami įtikti Vatikanui, pastarojo kurstomi, jie 
skverbėsi į rytus, plėšė rusų, ukrainiečių ir 
baltarusių žemes, užuot žygiavus į vakarus, 
į pajūrį.

Tiek Chase’o, tiek Noremo-Smetonos kny
gose kyšojo viena ypatinga pasididžiavimo 
gaida: kadaise Lietuva buvo plati valstybė— 
užkariavusi Kijevą, Minską, Smolenską, Brian- 
ską, Novgorodą, etc.; jos sienos siekė Juodąją 
jūrą!...

Bešalus ir akylesnis skaitytojas tuojau dėl 
to,gali pasakyti: Ponai, jeigu jūs didžiuojatės 
tuo, kad senovėje maža ir beraštė lietuvių tau
ta buvo užkariavusi milžiniškus slavų tautos 
plotus, tai kodėl šiandien dejuojate ir skun
džiatės tuo, kad “rusai pavergė” Lietuvą?

“Rusų pavergimu” turėtų teisės guostis tik 
tas, kuris pasmerktų anų laikų Lietuvos valdo
nų klandingą politiką . . .

šitokia pastaba labai būtų vietoje abiejų 
knygų autoriams.

Atviriausiai ir žiauriausiai autorius supro- 
krustuoja vėlinusįjį Lietuvos istorijos laiko
tarpį, apimantį XX-tąjį amžių, šičia Chase 
jau nebėra joks istorikas, o tik eilinis plakato 
rašytojas—neatsakingo, sakyčiau, sektantinio 
plakato, pogrečiu rašyto ir nukreipto prieš 
komunistus, rusų tautą ir Tarybų Sąjungą.

Kaip visai žmonijai, taip ir Lietuvai XX 
amžius atnešė daug naujo. Prisiminkime tik 
kai kuriuos svarbesnius įvykius ir suprasime 
jų didžiulę Lietuvai svarbą.

šiame amžiuje, lietuvių tauta aukščiau pa
kilo kultūriškai ir pasiekė gilesnio tautinės 
sąmonės laipsnio negu kada nors; jai teko iš
gyventi dvi žiaurios ilgaamžio jos priešo, vo
kiškojo imperialisto okupacijos; jai teko iš
bandyti nepriklausomas buržuazinis gyveni
mas,—išmėginti žiauriausios klerikalizmo ir 
fašizmo diktatūros; šiame amžiuje Lietuvoje 
tvirčiau atsistojo darbininkų klasės partija— 
pirmiau social-demokratų, vėliau komunistų— 
partija su savo prdgrama, su savo aiškiais 
siekimais buržuazijai nuversti ir valstybės ga
liai užkariauti; to pasėkoje Lietuva patapo ta
rybine, socialistine respublika.

Kiekvienas sutiks, jog pirmoji XX-tojo am
žiaus pusė Lietuvai buvo pats svarbiausias lai
kotarpis visame jos gyvenime. Bet tai labai 
sudėtingas, komplikuotas laikotarpis. Norint 
apie jį objektyviai rašyti, pats rašytojas pri
valo būti gerai išprusęs, tam pasiruošęs; jis 
ne tik negali nuleisti savo akių nei nuo vieno 
suminėtųjų elementų, bet taipgi jo pareiga su
prasti gerai ir tarptautinius veiksnius, dariu
sius įtakos Lietuvos gyvenimui.

“The Story of Lithuania” autorius, imda
masis istoriją rašyti, tam toli gražu nebuvo 
pasiruošęs.

Pas jį Lietuvos Komunistų Partija, sakysime,1 
atsiranda kaip tai pripuolamai, netikėtai— 
tik 1940 m.! Koks atsakingas rašytojas gali 
pradėti rašyti apie Lietuvos sutyrybinimą, ne
žinodamas LKP istorijos? Koks istorikas gali 
kalbėti apie 1940 metų įvykius, nežinodamas, 
kas buvo 1919 m., kai didelėje Lietuvos dalyj 
per keletą mėnesių viešpatavo Lietuvos Tary
bų valdžia su Vincu Kapsuku-Mickevičium 
priešakyj? Koks istorikas, beje, gali rašyti 
apie Lietuvą XX amžiuje net nesuminėjęs 
Kapsuko-Mickevičiaus vardo ?

Bet taip drįso padaryti Chase!
Lietuvos Komunistų Partijos, įsikūrusios 

tuojau po pirmojo pasaulinio karo, veikusios 
žiauriausios reakcijos siautėjimo laikotarpiu, 
—partijos su aiškia savo programa, siekian
čia nuversti buržuazijos viešpatavimą ir įkurti 
socialistinę santvarką Lietuvoje,—pas jį nėra. 
Tokių įvykių, kaip ilgametis geriausiųjų Lie
tuvos darbininkų klasės veikėjų, komunistų 
kalinimas ir šaudymas, čia neieškok—nerasi.

1926 m. Smetonos budelių nužudytieji ketu
ri komunistų vadai — Chase’ui mažmožis, jo 
istorijoj tam vietos nėra. Suvalkijos ūkininkų 
sukilimas ir jo žiaurus numalšinimas 1935 m. 
Chase’ui—svetimas reikalas, neturįs bendro 
su Lietuvos istorija!...

Pagal Chase’ą, viskas šitaip buvo su Lietu
vos sutarybinimu: 1940 m. rusai nuvertė “tei
sėtą” smetonininkų režimą, pastatė Justą Pa
leckį ministrų pirmininku ir viskas baigta. 
Tuomet: “Visos organizacijos ir politinės par
tijos, veikusios Lietuvoje, buvo paskelbtos ne- 
legalėmis. Komunistų partija buvo įkurta ir 
aprūpinta visokiomis reikalingomis priemonė
mis jos veiklai. Ją (Kompartiją) vyriausiai 
sudarė išlaisvinti politiniai kaliniai (kaip jie 
atsirado?) ir kiti subversyviai elementai, o taip
gi atvykusieji iš Rusijos gilumos ...” (p. 299.)

šitaip “The Story of Lithuania” aiškina 
Lietuvos istoriją. Rodosi Chase’ui užteko pa
klausti vidutinio Amerikos lietuvio ir tas jam, 
būtų pasakęs, jog Lietuvos Komunistų Parti
ja buvo įkurta ne 1940 m., bęt 1919 m. ir per 
visą savo gyvavimo laikotarpį ji leido spaudą, 
palaikė mokyklas, kuriose ruošė kadrus, va
dus, veikėjus, kovodama už socializmą.

Apie 1941 m. birželio įvykius — Hitlerio 
govėdų užpuolimą ant Lietuvos ir visos Tary
bų Sąjungos — pas, Chase’ą vyksta ta pati 
maišatė: klerikaliniu įžulumu jis smerkia ta
rybinius žmones ir garbina “sukilėlius” — 
penktąją koloną, suorganizuotą hitlerininkų 
ii; padėjusią vokiškiesiems užpuolikams žudyti 
tarybinius žmones. Girdi: birželio 22 ir 23 dd. 
“sukilėliai” (“aktyvistai”) viską atliko — 
Kauną “apvalė” nuo raudonųjų ir iš “išlais
vintos” Kauno radijo stoties paskelbė Lietuvą 
“nepriklausoma.” Kai vokiečiai įsiveržė į

Kauną birželio 24 d., jie rado miestą jau iš
laisvintą!

Knygos autorius deda nemažai pastangų 
'įrodymui, būk iš tikrųjų sukilėliai buvę toki 
smarkūs ir jų tiek daug, kad Raudonoji Ar
mija prieš juos negalėjo atsilaikyti. Bet ką gi 
byloja šalti faktai,—faktai, gerai žinomi, dar 
nepamiršti?

Kun. Chase, tai rašydamas, pamiršo, kiek 
dienų savaitėje — pamiršo, ką jis skaitė tam 
jikroje spaudoje 1941 m. telegramose iš Ber
lyno ir Helsinkio. Negarbingos praeities An- 
cevičius rašė:

“Visoj Lietuvoj vyksta sukilimas. Greta 
vokiečių karių su ginklu rankoje už savo lais
vę kovoja ir lietuviai ...” (N-nos, 1941 m. 
birž. 24 d.)

Alba žinia iš Helsinkiu:
“Kauno stotį sukilėliams padėjo paimti, nu

sileidę vokiečių parašiutininkai... Kauno 
radijo stotis paskelbė, kad Lietuvos kariuome
nės vyriausias štabas glaudžiai bendradar
biauja su vokiečių kariuomenės štabu ...” 
(N-nos 1941 m. birž.. 25 d.)

Istorikas, rašydamas nūdienę Lietuvos isto
riją, negalėjo šitų faktų nežinoti. Tai kam 
juos apleido?!

Kiekvienam buvo ir yra aišku: Kauno “su
kilėliai” (“aktyvistai”) buvo vokiečių penktoji 
kolona, padėjusi Hitleriui Lietuvą “išlaisvin
ti.” Jie buvo vokiečių paruošti, apginkluoti ir 
su vokiečiais išvien dirbo. Jų galėjo visoje 
Lietuvoje būti koks desėtkas tūkstančių. Pa
ties Chase’o knygoje pažymėta, būk “sukilė
lių” buvę 35,000 organizuotų ir “kokia 90,000 
neorganizuotų” (p. 304). Be abejo, ir čia la
bai perdėta.

4M)00 “sukilėlių/’ nurodo Chase, mūšiuose 
žuvo ir apie 10,000 sužeista.' Kai vokiečiai bu
vo iš Lietuvos išmušti, nemažai “sukilėlių,” 
padėjusių hitlerininkams 1941 m. birželio 
mėn. dienomis kariauti prieš Raudonąją Ar
miją, paspruko į Vokietiją, — patapo pabėgė
liais arba “išvietintaisiais.” Tūlus, nespėju
sius pasprukti, Raudonoji Armija bei tarybinė 
vyriausybė sučiupo ir už tai jie turėjo sumo
kėti.

Chase'o knyga baigiasi su antrojo pasauli
nio karo pabaiga. Autorius baigia istoriją vi
sokiais atsišaukimais, išleistais antitarybinių 
grupių Europoje, — plakatais ir gandiškomis 
“žiniomis,” nieko bendra neturinčiomis su ti
krove, ir kitokia tusčiaverte medžiaga.

Tik pagalvokit: Chase rašo, jog tarybinė 
Lietuvos vyriausybė, grįžusi 1944 m. Lietu
von, tuojau pradėjo Lietuvos valstiečius va
ryti į kolektyvius ūkius (kolchozus). Tuo tar
pu dar ir šiandien, 1947 metais, Lietuvoje nė
ra nei vieno kolektyvio ūkio!

Galima būtų priskaityti šimtus Chase’o 
knygoje iškraipytų “faktų,” bet neturiu tam 
noro; be to, tenka skaitytis su vieta.

Po atidaus Chase’o knygos perskaitymo, 
pradėjau galvoti: Kuriuo tikslu jis taip supro
krustavo Lietuvos istoriją?

Atrodo, jog visa tai daryta sąmoningai, 
“pagal planą.”

Norįs susipažinti su savo tėvų krašto 
praeitimi asmuo, paskaitęs “The Story of 
Lithuania,” turės savo vaizduotėje kreivesnį 
jos paveikslą, negu turėjo pirmiau. O jeigu 
jis, skaitytojas, tuo nesitenkins, bet ieškos 
naujų davinių apie Lietuvą ir juos suras, tuo
met jis Chase’ą prakeiks.

Beje, visa tai sakyte sako: mums reikalin
ga nuosaiki, objektinga angių kalboje Lietuvos 
istorija,

Kas ją parašys?
(Iš No. 2-ro “šviesos”)

Sudbury, Canada
Kaip Pina Derybos Su Nikelio 

Kompanija.
Jau antras mėnuo eina, kaip 

yra vedamos derybos tarp. In
ternational Union of Mine, Mill 
and Smelter Workers lokalo 
598 ir International Nickel 
Kompanijos dėl atnaujinimo 
sutarties tarp unijos ir kompa
nijos, nes sena sutartis pasi
baigė su gegužės 31 diena.

Nikelio industrijos darbinin
kų unija reikalauja, kad būtų 
pakeltos algos 20 centų į valan
dą ir kitų pagerinimų, bet kom
panija nenori patenkinti. Per 
pirmą pasitarimą su unijos at-’ 
stovais pasiūlė tiktai 4 centus į • 
valandą, o visus kitus reikala
vimus visai ignoravo. Už poros 
dienų įvykusiame susirinkime 
derybų komitetas išdavė ra
portą, kaip kompanija atsine
ša į unijos reikalavimus. Susi
rinkimas kompanijos pasiūly
mą griežtai atmetė. Po to kom
panija vėl sutiko pasitarti.

Po ilgų derybų antru kartu 
kompanija sutiko pakelti 10 
centų į valandą ir kai kuriuos 
kitus reikalavftnus patenkinti. 
Bet unija atsisakė pasitenkin
ti ir priimti, nurodydama kom
panijai, kad ji reikalauja ne
daug. Kompanija pereitais me
tais gavo $30,000,000 pelno ir 
gali pakelti algas. Pragyveni
mas žymiai pabrango.

Unija, matydama, kad nėra 
prasmės toliau su kompanija - 
peštis, nutarė pakviesti val
džios atstovus. Ontarijos Labor 
Relations Board pažadėjo at
siųsti tarpininką. Kompanija, 
pamačiusi, kad ne ką peš, pa- < 
kvietė uniją ir sutiko pasirašy
ti sutartį tais klausimais, ku
riais susitarta, o kitais klausi-' - 
mais vesti derybas, tarpinin
kaujant valdžios atstovui. Uni
jos susirinkimas šias sąlygas 
užgyrė, bet beveik vienbalsiai 
pasisakė ir už streiką, jeigu - 
kompanija nepakeis savo nusi- ’ 
statymo. Mainierys.

Binghamton, N. Y.

Baltijos Jūra
Baltijos jūra supas, putoja, 
Tėviškės mūsų glosto krantus, 
Ten kunigaikščiai medžioti jojo, 
Ir vaidilutės kurstė ugnis.

Palangos kopos smėlio auksinio, 
Dangaus mėlynė liejas jūron. 
Tenai Kęstutis susipažino, 
Jauną Birutę pasidaboj.

Jaunos merginos puošės gintarais,. 
Baltijos jūros tikrais perlais, 
Pakrančių oras dvelkia sveikatą, 
Kvepia pušynais ir eglynais.

Oi jūra-jūra, Baltijos jūra, 
Lietuvos langas esi vilties, 
Tieski pasaulin baltąją būrę, 
Kada prašvito rytas vilties.

P. Pilėnas.

Laužas Ant Kalno
Paduok eglėšakiųl Mes norime sukurti

Ant kalno laužą, didelį kaip saulė,
Kad spragančioj liepsnoj sutirptų

pelenais
Pajuodęs melas, burtai ir apgaulė!

Kad girių tankumos, ir gelmės vandenų,
Ir niūrūs plotai dykumų smėlėtų

Nuo eglių šimtamečių degančios dervos,
Lyg nuo gaisrų pašvaistės, sutvirkėtų.

Ir jeigu dar yra pasaulyje^ vieta,
Kur velka grandines vergai įtūžę,—

Pakilkit, žiežirbos, ir skriskite tenai 
Šį pirųiąjį vidunaktį gegužio!

Marijona Bekerienė dėkavo- 
ja draugams ir draugėms už 
dovaną, kurią jai pridaviau. 
Bekerienė serga jau virš du 
mėnesiai laiko, ją kankina są
narių reumatizmas, randa‘si 
namie, 29 Hazel St.

Sveika būdama daug dar
bavosi organizacijose, Lietu
vių Literatūros Draugijos 20- 
toj kuopoj ir dėl Lietuvos 
žmonių pagalbos dirbo, už tai 
yra užsipelnius draugų ir 
draugių užuojautą jos ligoj ir 
daugelis ją aplanko.

Kada jai įteikiau $13 pi
nigais, tai ji paėmė $11 4r 
duodama man sako: “Lai tai 
bus nuo manęs ir Antano Be
kertu auka- demokratijos gy
nimo reikalams.”

Mažai mes rasime tokių 
draugių, kurios ir skausmų 
suspaustos, daugiau rūpinasi 
visuomenės ii- demokratijos 
reikalais, negu savo asmens. 
Didelis ačiū jai priklauso.

Dėl Bekerienės dovanos au
kavo po $2: V. Kapičiauskie- 
nė ir jos dukra Adelė, B. V. 
Zmitraitės, A. ir J. K. Na
valinskai. Po $1 : T. Bag
donienė, M. Luzinienė, M. 
Kazlauskienė, O. Girnieąė, J. 
Vaičekauskas ir J. Kasky. Po 
50 centų: Ross Vavara ir P. 
Bakšienė. Visi aukojusieji 
linki draugei Marijonai Be- 
kerienei greitai pasveikti ir 
vėl kartu su mumis veikti 
žmonijos gerovei.

J. K. Navalinskienė..

DVI IŠKILMĖS
4-tą dieną liepos, Fourth of 

July šventėje, įvyks du di
džiausi lietuvių sąskridžiai 
Amerikoje. Tai bus dienraš
čio Laisvės piknikai. Vienas 
bus Vose’s Pavilion Park, 
Maynard, Mass., o antras 
Clinton Park, M a s p e t h 
(Brooklyne).
3-čias puslapis'— ..... -..
Laisvė—Liberty Lith. Daily *
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LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R HASE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Avf., Borough of 'Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON PER RETPT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw • at 
416 Monroe Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MAIMAN 
jt •

NOTICE is hereby given that Lieen; < No. 
GB 2059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
588 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

WILFRED & OWEN MILMOE 
(Milmoe Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Avenue U. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CA RISTI
• - - _ .------- -j-

NOTICE is hereby given that Lieen.'e No. 
GB 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1621 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

ISEA ABDALLA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2093 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
245 Howard Avenue. Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY TISHFIELD

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1656 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Howard Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

■i MARTIN HORAN

NOTICE is hereby gi-.’nn that Lie "ise TT.. 
GB 2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Reid Avenue .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA BROWN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Reid Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS STEIN 
IE. Stein Gro'cery)

NOTICE i-t hereby given that I iceiro No. 
GB 12531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G U ST A V E REN N E B EC K

NOTICE is hereby given that I i.-'tis-. No. 
GB 2005 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Reid Avenue. Borough of Brooklyn. 
(Jounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLPH NEUBAUER & 
THERESIA EBITZ

NOTICE is hereby given that Lic'iV“ No. 
GB 1328 has b-en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed >1 f the 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG

NOTICE is hereby given that Lieen No. 
GB.1100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN 
(Philbin Bros.)

NOTICE i« hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell -beer at retail finder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

WILLIAM SILVER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER &WILIJAM MUSIKOFF

NOTICE is hereby given that Licons" No. 
GB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholics Beverage Control I-aw at 
219 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
Coun^c of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE RUBIN

NOTICE Is hereby given that Licet sc No. 
GB 2306 has been issued Co the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
127 Patchen Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, 'to be consumed off the 

.premises.
CHARLES COLLETTI

X NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

. the Alcoholic Beverage Control law at 
1035 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HĘRSHCOPF

NOTICE is hereby given that License No. 
„ GB 1877 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
2202 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

IRVING HOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw al 
2079 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT DE BENEDITTIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer tit retail under Section 107 of 
the Afroholic Beverage Control Law at 
1347 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407-9 — Broadway, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN MEYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2113 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
532 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA KUSHNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2507 has been issued to the' undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3904 16th Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BORTNICK 
_ . . ... —........— 4.

NOTICE is hereby given that License No. 
■GB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST HAASE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1728 has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
8927 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY C. MEYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

INOCENCIO VEGA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2111 has been issued to the undersigned 
to sell bęer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5:; I Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *■

DAVID JOHNSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 22 16 has lieen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectioft 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
119 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1808 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contiol Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN & MORRIS LIEBOWITZ

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 7352 has been issued to the undersigned 
to sell beet at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JEAN SHORE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1996 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off .the 
premises.

BENJAMIN BLUFORD 
I Bee-Tee Market)

NOTICK is hereby given that License No. 
GB 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law al 
239 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA BIANDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7515 has lieen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 STHith 2nd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EISENBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
TIB 1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
173 Chauncey Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SINGERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM MANOWITZ f

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
)0| Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GREEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 22087 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw tit 
683 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HOENIG. & SAM HOENIG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Nostrrand Avenue, Borough of Brooklyn. 

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

•FILIPP1NA BU0NAV1TA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has ^leen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD GEER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2399 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1,07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
381 Marcy Avenue, Borough of BrookljHi, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN JOHNSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATT & MARIE KATT 
(Katt Bros.)

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2521 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 he consumed off the 
premises. %

BENJAMIN GOLDSTEIN
(G. & R. Food Stores)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
383 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALONZA AUGUST HURLEY 
(Stuyvcsant Shopping Centre)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 'Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILDA KALLUS
(Pep's Self Service Dairies)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIGAH SINGFIELD-BEY & 
ELEANOR SINGFIELD-BEY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■106 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn. 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7276 has Ik on 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.

MILTON BRIM BERG
A<lm. Estate of Anna Brimbcrg

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1719 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 7-aw al 
3I Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER LANGER & LOUIS FUTERMAN 

(Balbo Food Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section *107 of 
the Alcoholic Beverage , Control Law at 
78| Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
'234 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EUGENE LE1NZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
805 Fi/inklin Avenue, Borough of Brcoaljn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE JORTNER

NOTICE i;> hereby given that License No. 
GB 7257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La\v al 
1301 8t h Avenue, Borough of Brooklyn. 
Countj' of Kings, to be consumed off the 
premises.
COOPERATIVE TRADING ASS’N., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7167 has been issued to the under signed 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control haw al 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP COHEN & JACK SCHARFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1858 has been issued to the undersigped 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. LICARDO

-NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

E LIZA B ETH TU RSELLIN O 
Buddy’s Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Powell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID KAPLAN & DAVID SHACKMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic* Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY M. HEINZELMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7484 hgs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Haw at 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN PETERSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7377 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Gates Avęnue, Borough of . Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the I 
premises. > I

HYMIE SELIGSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7,410 has been issued to :he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

THOMAS B. TIERNEY & 
FRANCIS X HUNT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2689 has been issued to the undersigned 
to soil beer at Tetai I under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

a SALVATORE PIZZO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1321 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BUNAFATO

NOTICE is hereby given that License' No. 
GB 7176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
# _____________ :-------

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 7330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BRUNING

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Howard Aventte, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ANTLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS REINER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX GOLDBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2251 has been issued to> the undersigned 
to sell beAr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn 
County of 'Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KRISSOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
198 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER or MICHAEL GOLDBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section T07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ABBENSETH

NOTICE is hereby given that I- cense No. 
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
9224 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of , Kings, to be consumed -off the 
premises.

SAMUEL ZOLOTOR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6967 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK LAZEAR & JAMES I,AZEAR '

NOTICE is hereby given that I i< -nse No. 
GB 7363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
010 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kinfcs, to be consumed off the 
premises.

RALPH PARALITICI

NOTICE is herebj' given that License No. 
GB 7497 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
387a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS DeNAVE & 
CONSTANTIN E DeSANTlS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of’ Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO LOHSE

b'OTICE is hereby given that License No. 
GB 7546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
667 Classon Avenue, Borough o^ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GREGORET1T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7832 has been issued to the undersigned 

•to sell beer at retail under Section 107 of 
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph Avenue, Borough of Brobklyn, 
County of Kings, to be consumed^off the 
premises.

ALFRED SCHEUCll 
t . —-----------------------

NOTICE !s hereby given’■ that License No. 
GB -1884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law , at 
682 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

MICHAEL DeMATTIA

NOTICE is hereby given that Licensg No. 
GB 2545 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverdge Control Lhw at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the. 
premises.

HARRY TARE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1350 has been issued \ to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Controb Law at 
244 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County pf Kings, to be consumed off the 
premises. , ■> /

SAUL LIPSCHITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undec Section 107 ( of 
the Alcoholic Beverage Control Law ’ at 
709 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County |pf Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSENBAUM

NOTICE is hereby jgiven that License No. 
GB 69 5J has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Delmonico Place, Borough oi Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KLEINBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 7199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
•the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID *INDURSKY & JOSEPH MILLET

(Confidence Pure Food Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5711 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Jtings, to be consumed off the 
prerrfises.

PAUL WIESE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei; Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ESTHER ZINDMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1302 lias been issued to the undersigned 
to se|l beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4811 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premiss.

EINAR-SIGURD DANIELSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvcsant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEE LIEBERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1779 lias been’ issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Stuyvcsant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

SAMUEL SEALEY 
(Stuyvcsant Food Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b6 consumed off tlie 
premises.

LOUIS SIGMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beve/aįe Control Law at 
104 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countj' of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. KARK HECK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
I > remises.

HARRY TANENBAUM

NOTICE is herebj' given that License No. 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
519 Kingston Avenue, Bmough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS GROLITZER

NOTICE is herebj' given that License No. 
GB 1867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS EPSTEIN r
NOTICE is herebj' given that License No. 
GB 7034 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES V, ALEXIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MELVILLE KING

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 'of 
the Alcoholic Beverage Control*- Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■>

RAMIRO DISDIER
(La Flor De Boi'ingquen)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — I8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY EIDELBERG & 
MORTON DINOWITZ 

(M. & M. Food Center)

NO7TCE is hereby given that License No. 
GB 1917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAMACHER

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvcsant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 282 has b^en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY CUTLER

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savinihkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I v A.'J- *V U'.z ut.-.-U -■

F.W.Shalinsj
į (Shalinskas) <

Funeral Home š
84-02 Jamaica Avenue į

Opposite Forest Parkway ■
WOODHAVEN, N. Y. į

Suteikiam garbingas laidotuves i

$150 Į
5 Koplyčias suteikiam nemokamai į 
5 visose dalyse miesto. s

Tel Virginia7-4499

Stone Avė.
Broadway Line
ir

Fotografas
Traukiu paveikslus faniilijų, ves
tuvių, , kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus/fe 
sudarau su ame-F 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio'pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

»«—• su—m—— nu—mi—mi—— su—-t*—m —.m—m—— sc~— m——m —— — ag—.m——-nm—•

j GREEN STAR BAR & GRILL
Į LIETUVIŠKAS KABARETAS '
■ 11
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti^ užeina (, 
I pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. , i
| , Geriausias Alus Brooklyne ' 1

i PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

■ H

j 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

i .. y.... .  1 ; ................ . . ..... .................... ‘i11............ . ... ...... .....................................-'"'f*-'
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šeštad., Birž. 21, 1947

ADAM V. WALMUS, DM ’
DAKTARAS—DENTISTAS i

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

TeL SOuth 8-5569

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

11 mobilu i i iiiMiiWwHni



CHICAGOS ŽINIOS
VILNIES PIKNIKAS GERAI dainos tikrai tinka mūsų pa-

PAVYKO, BUVO VIRŠ 
2,000 ŽMONIŲ

Gražiai Dainavo, Nei Šaltokas 
Oras Nesulaikė Žmonių ir 

iš Tolimiausių Kolonijų

Sekmadienį, birželio 15 d., 
Liberty daržas buvo kupinas 
žmonėmis. Oras buvo šalto
kas, bent prieš pietus, bet 
suvažiavo daug publikos.

Iš tolimesnių kolonijų bu
vo Jonas Klikna su žmona ir 
uošviu, iš Springfield, 111., ir 
J. Urbonavičius su žmona ir 
dukrele iš Montreal, Kanados.

Iš Indianos ir Wisconsino 
buvo nemažai lietuvių, bet jie 
yra mūsų artimi kaimynai.

J. Misevičius gerokai išgar
sino progresyvius biznierius 
per savo mikrofoną. Jisai 
taipgi davė muzikos visą die
ną ir tas padarė pikniką sma
gesniu. Gerai, kad jis atvyks
ta į piknikus su savo visa may 
šinerija. Tas gerokai paįvaF 
rina.

Apie šeštą valandą prasi
dėjo programa . Pirmininka
vo Leonas Jonikas. Jis pa
kvietė Cicero Moterų Chnrą, 
kuriam mokytojauja Daratė- 
lė Yuden. Choras gražiai pa
dainavo tris dainas.

Pakviestas kanadietis J. 
Urbonavičius pasveikino ame
rikiečius.

Po to dainavo didžiulis Ai
do Choras, tos pačios moky
tojos vadovybėj. Jis davė tris 
lietuvių liaudies dainas, šiuo 
tarpu, kada Lietuvos žmonės 
turi savo pačių valdžią, tos

rengimuose. Choras labai ge
rai buvo pasiruošęs ir gražiai 
padainavo.

Po to trumpai kalbėjo V. 
Andrulis, apie dienraščių ir 
lietuvių kultūros bei apšvie
tus* reikalus.

Baigė programą LKM Cho
ras sudainuodamas dvi dai
nas. Antrą dainą “Jūrą” 
sudainavo nepaprastai gerai. 
Audringai nuskambėjo ji. 
Choras ruošiasi įdainuoti re
kordus. Nėra abejonės, kad 
rekordai bus nepaprastai ge
ri.

Piknikuosee dainuoti nėra 
lengva, taipgi ir visi choristai 
nelengva sukviesti.

Bet mūsų chorai, nežiūrint 
ir to labai gerai sudainavo. 
Ir programa dėlto buvo gera.

Verta pažymėti, kad ir pu
blika įvertino tai. Paprastai 
piknikuose, kur nėra specialių 
tam platformų, neatydžiai 
žmonės klausosi programos, 
šį kartą tačiau buvo kitaip. 
Susirinko į pavilioną daug 
žmonių ir visi1 gerai klausė
si. Net ir mūsų jaunieji, 
maži vaikai, taipjau laike pro
gramos nurimo.

Bendrai, piknikas gražiai 
praėjo. Po programos dar il
gai žmonės pabuvo piknike, 
nors vakarop vėl atšalo.

Esant pavasariui šaltam ir 
lietingam, vilniečiai tikrai bu
vo laimingi gauti tokią dieną 
piknikui. Dienraštis gaus iš 
pavykusio pikniko gražios pa
ramos. Rep. .

Vieton apvienyti Indiją j nepriklausomą valstybę 
siūloma ją padalinti. Kadangi baltosiose srityse jau yra 
įsteigtos Anglijos militariškos bazės, matosi, jog Ang
lija yra pasimojusi ten pasilaikyti galioje, nežiūrint 
visko.

ST. PETERSBURG, FLA.

Paterson, N. J. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM _\____________________ _____

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. <

*
Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON*
Jeweler

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

LAIKINAI PALIKOME ST. 
PETERSBURGO DRAUGUS 
Praeitą žiemą, kada susitve

rėme Lietuvių JLiteratūros 
Draugijos 45-tą kuopą, pradė
jome visi jaustis daugiau lyg 
namuose, nes jau jautėmės visi 
turį ką bendro, apie kurį visi 
St. Petersburgo ir apylinkės 
lietuviai susispietėme. Taipgi 
ir lietuviai turistai, kurie per
eitą žiemą čia buvo atvažiavę 
iš įvairių žieminių lietuvių ko
lonijų irgi smagiau jautėsi, ka
da turėjo progą atvykti į LLD 
45-tos kuopos pramogas ir su
sipažinti su čia gyvenančiais 
lietuviais. Mat, čia daug lietu
vių turistų atvažiuoja poilsiui, 
kaipo į tykų, gražų turistų mie
stą visai ir nežinodami, kad čia 
gyvena lietuvių, tik pamatę 
Laisvėj ar Vilnyj pranešimą 
apie kokią mūsų kuopos sueigą, 
vieni kitus paragina, kad susi
pažinti su čia gyvenančiais lie
tuviais. O tas sudarė daugiau 
smagumo ir vietiniams lietu
viams.

Praeitas LLD 45-tos kuopos 
susirinkimas buvo dar gana 
skaitlingas, nors nekurie iš na
rių jau yra apleidę St. Peters- 
burgą. Prisirašė dar vienas 
naujas narys-—Jonas Silaski iš 
Orlando ir tuomi naujų narių 
skaičius pasidaugino iki 12, o

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 B
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis Ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

viso kuopoje iki 21. Pranas Pa
kalniškis davė įdomią paskaitą 
apie liaudies rašytojo Theodoro 
Dreiserio gyvenimą ir jo nu
veiktus darbus. Ateityje susi
rinkimams mūsų prelegentas 
Pakalniškis . pasižadėjo .parū
pinti paskaitų literatūros ir 
sveikatos klausimais.

Kadangi, daug narių jau bu
vo išvažiavę į šiaurines valsti
jas ir dar kiti rengėsi išva
žiuoti, tai tapo .priimtas suma
nymas, kad pertraukti susirin
kimus iki rugpjūčio mėnesio 28 
d., ir ta diena susirinkimas 
įvyks draugų Tashalių namuo
se, 617 — 13th Ave. So.

Dar prieš atidarant susirin
kimą, buvome visi nustebinti, 
pamatę mūsų mylimą fin. sek. 
Kastantą Tashalį ateinant į su
sirinkimą. Mat Kastantas buvo 
išvykęs į Detroitą susirasti sa
vo amato darbo ir pabūti iki 
rudeniui.

Ta n k i a i u ž t i n k a m o mūsų 
spaudoj, kartais ir ilgus apra
šymus apie Floridą, vieni ją 
giria, kiti peikia. Yra ir tokių, 
kurie viena diena labai giria, o 
kitą dieną labai peikia. Bęt 
Kastantas mums trumpai pa
reiškė, kad esą geriau Floridoj 
gyventi, kad ir ant sriubos, ne
gu Detroito ant stoiko. Taip sa
kyti Kastantas turi ir pamato, 
nes Tashaliai jau yra išgyvenę 
trejus metus Floridoj ištisai ir 
todėl atprato nuo šalto oro ir 
jo staigių permainų. Todėl Kas
tantui nuvažiavus pradžioje 
kovo mėnesio pasirodė nepa
kenčiama ir pagyvenęs iki ge
gužės mėnesio grįžo į St. Pe
ter sburgą.

Mes abu su Eva Imkime viso 
kuogeriausio visiems LLD 45 
kuopos draugams ir draugėms, 
o rudeniui atėjus vėl visi imsi
mės darbuotis su dar didesne 
energija. i

Jūsų K ores p., J. N. S.

Skandalas Italą Kataliką 
Parapijoje

Italų katalikų bažnyčioj, 
ant 18-tos 1 gatvės yra gerai 
įsikūręs senas italų kunigas, 
kuris “nobažnai Dievą garbi
na.”

Kadangi Patersone italų yra 
keli desėtkai tūkstančių, tai ir 
bažnyčių daugiau yra. Sako, 
kad kunigai pralobingai gy
vena ir parapijonams kelią į 
dangų rodo. Suprantama, į 
tokį gyvenimą atsiranda ir 
naujų kandidatų, nes “dan
gui žemės netrūksta,” galima 
visus ten siųsti. Vyskupas tu
ri problemą, kur dėti naujai 
Įsišventinusius kunigus, — ne
gi visiems jiems pastatysi po 
bažnyčią, o kunigai bedarbių 
apdraudos negali gauti, nes 
jie į ją nieko nemoka. O ku
nigas negi eis nuo durų prie 
durų prašydamas kovos puo
duko, kaip daro darbininkai 
bedarbiai. Dirbti į fabriką 
taipgi neis, nes. jis tam ir mo
kinosi į kunigus, kad fabriko 
darbo nedirbus.

Taigi1 vyskupas ir jo perdė- 
tiniai išdalina tuos naujus ku
nigus po esamas parapijas, 
juos atiduoda senų kunigų 
globai. Taip buvo atsiųstas 
jaunas kunigas ir į italų baž
nyčią aut 18-tos gatvės, šis 
jaunas kunigas niekaip negali 
susitaikinti su senu kunigu, 
taipgi seno kunigo sekretore.

Jaunas kunigas mokėjo su 
jaunimu sugyventi, jis su jau
nuoliais lošia bolę, išeina į 
golfą, su mergaitėmis moka 
apsisukti, taip, kad jam pa
vyko prie parapijos pritraukti 
tokio jaunimo, kuris pirmiau 
ten nebuvo prisirašęs.

Tas, matyti, senam kunigui 
nepatiko, kuris bijosi, kad 
jaunas kunigas su pagalba 
pritraukiamo jaunimo gali už
imti pirmenybę parapijoj. 
Prasidėjo skandalas, žnoma, 
tai nebepirmą sykį . Ir pir
miau tarpe seno kunigo ir jau
nų būdavo skandalų, bet jau
ni turėdavo pasitraukti.

Sako, kad senis kunigas iš
važiavo, o jo sekretore pa
tvarkė, kaip jaunas kunigas 
turi užsilaikyti. Jaunas ku
nigas to patvarkymo nepriė
mė. Birželio 1.0 d. parapijo- 
nai susirinko prie .bažnyčios ir 
nutarė streikuoti — neiti į 
bažnyčią, kol nebus senas ku
nigas prašalintas. Skubiai 
atvyko du vežimai policijos ir 
pareikalavo parapijoms išsi-

RANDA VOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shop (duonke- 

pykla) Haverhill, Mass. Biznis iš
dirbtas plačiai tarp lietuvių, lenkų ir 
rusų. Yra namas ir keletas lotų že
mės. Pečius naujas, visi moderniški 
įrengimai. Gera proga pirkti. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite seka
mu antrašu: S. Penkauskas, 33 
Chestnut St., Lawrence,- Mass. Tel. 
5809. (136-14^)

Washington. — Karinin
kai dejuoja, kad stinga ga
zolino jų lėktuvam.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks birželio 24 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. JDraugės visos 
prašomos dalyvauti. — V. K., sekr.

(143-144)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Kiek teko sužinoti, jau vienas bu- 

sas paimtas, kuris atvažiuos paimti

REIKALINGI DARBININKAI
PAPRASTI DARBININKAI

Šiftą Darbas
GEROS ALGOS, ŠIFTŲ PREMIJOS

Kreipkitės 
PERSONNEL OFFICE

9:00 A. M—5:00 P. M. Pradedant Pirmadieniu, Baigiant Penktadieniu

THE RICHARDSON CO.
CODWISE AVE., NEW BRUNSWICK, N. J.

Važiuokite No. 4 Busu.
(140)

skirstyti. Sako, kad jaunas 
kunigas patarė parapijonams 
pasirašyti po tam tikromis pe
ticijomis, kad vyskupas pra
šalintų seną kunigą, o jį pa
liktų parapijos gaspadorium.

Sakoma, kad jaunas kunigas 
jau gavęs iš bažnyčios aukš
tybių įsakymą pasiduoti ir iš
važiuoti iš Patersono. Italai 
parapijiečiai pikietuoja baž
nyčią. 

i

Čia Neamerikinis Komitetas 
turėtų ištirti, ar tik ir šį skan
dalą nesukėlė “Maskvos agen
tai” ? Ypatingai tą jauną ku
nigą, kuris neklauso seno ku
nigo sekretorės įsakymų. O 
gal net ir protestą galėtų 
Washingtono ponai pasiųsti į 
Maskvą, reikalaujant, kad ji 
“nesikištų į italų bažnyčios 
vidaus reikalus,” arba paskir
ti bent milioną doleriu “su
laikyti komunizmą”?

Patyręs.

SUMANYMAS “ŠALDY
TI” STREIKUS 
FRANCIJOJ

Paryžius. —1 Franci jos 
seimo vadovybė pasiūlė iš
leist įstatymą “šaldyti” pla
nuojamus streikus* per 8 
dienas. Tas sumanymas 
taipgi sako, streikuoti bū
tų leistina tiktai po darbi
ninkų nusitarimo slaptuose 
balsavimuose.

$3,000,000 FONDAS 
ŽYDAMS EUROPOJ
• New York. — Jungtinė 
Žydų Atsišaukimo draugi
ja pasiskyrė surinkti iš 
bankininkų 3 milionus do
lerių europiniams žydams 
pagelbėti.

Nanking, Chinija.— Chi
na komunistai per mėnesį 
sunaikino 975 mylias kari
nių. tautininkų geležinkelių.

REIKALINGI 
DAILYDĖS

Unijinė Skalė — $1.75 į Valandą
9 Valandų Diena
Kreipkitės

GEORGE A. FULLER Co.
126 West St., Northampton .Mass.

(143)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalingos Operatorės
Prie Singer Sewing Mašinų ant Rayon 
Suknelių; Sckšinų Darbas. Muzika laike 
jūsų darbo. Poilsio periodas ir gera alga.
J. H. Manufacturing Co., Inc.

HARBORSIDE TERMINAL 
34 EXCHANGE PLACE

Unit No. 1, 4-tos Lubos, Jersey City, N. J.
(146)

{mokėjimai Senatvės 
Apdraudai Paliekami 
Tie Patys, Kaip Dabar

Washington. —Kongreso 
atstovų rūmas nutarė pa
laikyti iki 1950 metų pra
džios tuos pačius įmokėji- 
mus į socialės apdraudos 
fondą — po 1 nuošimtį nuo 
darbininkų gaunamų ir 
samdy tojų mokamų 
algų. Pagal socialės 
apdraudos įstatymą iš 1935 
metų, tokie įmokėjimai vis 
turėjo būti keliami po me
tų kitų. Bet kongresas jau 
septynis kartus “užšaldė” 
pakėlimus. Pasirodė, kad ir 
su vieno nuošimčio įmokėji- 
mais suplaukė į senatvės 
apdraudos fondą $8,700,- 
000,000 daugiau, negu val
džia išmokėjo žmonėms, su
laukusiems 65 metų am
žiaus ar daugiau.

BANKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS FRANCIJOJ

Paryžius. — Sustreikavo 
bankų raštininkai - tarnau
tojai ir daugelis krautuvių 
darbininkų; reikalauja tin
kamai pakelt algas, . atsi
žvelgiant į kainų pakilimą.

DIMM DHRASHO LAISVES
PIKNIKAI
žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 

piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
• Steven Augustine & Frank Sanko
• SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS ,

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

» ' pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

g pu^L*—"Laisvč (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Birz. 21, 1947

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

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

žmones važiuojančius į dienraščio 
Laisvės pikniką, 4 d. liepos, Mas- 
peth, N. Y. Išvažiuos iš sekančių 
trijų vietų: 111 John St., Harrison; 
Johnston ir Kearny Avės., Kearny; 
Dukes St. ir Schuyler Ave., Kearny. 
Kurie norite važiuoti į pikniką, pa
siskubinkite įsigyti autobuso bilie
tus pas Kapitoną Joną Degutį, 
22 John St., Kearny ir P. Maršoną, 
22 Davis St., Harrisone.

Bušo komisija yra: J. Marcinke
vičius, P. Maršonas ir kap. J. Degu
tis. Prašome tuoj įsigyti tikietus.— 
V. W. Zelin. (143-145)

MONTELLO, MASS.
Birželio 22 d., Liet. Taut. Parke, 

įvyks LDS 67 kp. piknikas. Kviečia
me vietinius ir 'iš apylinkės atvykti, 
smagiai praleisti laiką prie geros 
muzikos, taipgi bus gerų užkandžių. 
— Komisija. (142-143)

BOSTONO APYL1N KĖ
Massachusetts lietuvių didysis pik

nikas įvyks 4-tą dieną liepos 
(Fourth of July). Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass. Bus labai 
įdomi dainų ir sporto programa. 
Sekite dienraštyje šio pikniko skel
bimus ir susipažinkite su ištisa pro
grama. Taipgi' iš anksto pasiruoški
te dalyvauti šiame dideliame sąskri- 
dyje. (139-143)

Brooklyn, N. Y.-liepos- July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. I., N. Y. 

Rengia Laisves Bendrovė

Bostono Apylinkė—Liepos- July 4th
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS..

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos—-- 1-------------------- *----------

Waterbury, Conn. -- Rugpj.-Aug. 3
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD.

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinkė-Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE

• Rengia vietos lietuvių organizacijos

Philadelphia—-Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Tai bus prieš Labor Day šventę.



Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo 
Piknikas Šį Šeštadienį PASIJUDINO Į DARBĄ SAVO UNIJOJE

Pirmu kartu per daug me
tų, faktinai, pirmu kartu lai
vakrovių “karaliaus” Joe Ry
an valdymo istorijoje eiliniai 
laivakroviai dalyvaus savo 
konvencijoje. Jie dalyvaus 
iškelti reikalavimus, kuriuos 
jie patys pagamino. Reikalaus 
pakelti algas ir pagerinti są
lygas.

Paprastai, unijose be ka
ralių reikalavimus iškelia ii’ 
unijistams apsvarstyti pateikia 
unijos viršininkai.

La i v a k r o v i ų (1 o n gs h o r e m e - 
nu) konvencija įvyks liepos 
14-tą, Commodore Hotel, New 
Yorke.

Paskiausioje International 
i Longshoremen’s Association 
i konvencijoje, 1943 m., kurio
je Ryan buvo išrinktas “pre
zidentu visam amžiui,” su 
$20,000 metinės algos ir lėšų 

: apmokėjimu atskirai, tedaly- 
' vavo tik keli eiliniai nariai. 
: Veik visų lokalų visi “atsto
vai” buvo viršininkėliai,

I Ukiv» Pataikanti Pačiai rinkti” be susirinkimų Lieps IdldlKdULI rdlldl tokiuose susirinkimuose, 
---------- . kuriuos buvo tik į ausį 

Prancūzė buvusio kariškio sakyta kai kuriems, ne 
žmonelė Mrs. Gabrielle Berg-' sjems lokalų nariams, 
mann teisme apsiskundė, kad j šiemet eiliniai žiūri, 
jos vyras užvydus, neleidžiąs lokalų mitingai įvyktų, 
niekur išeiti ir dar apmušęs. i nariai apie mitingus 
Parodžius mėlynių, 
žadėjo vyrą bausti.
Gabrielė, kad ir apmušta, sa-1 
kėši norinti su vyru gyventi, 
kad tik jisai jos nebelaikytų 
už rakto.

Prieš porą savaičių rengtą
jį Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo naudai pikniką sulijo, 
neįvyko. Tačiau nebuvo pa
naikintas, tik nukeltas.

Nukeltasis piknikas įvyks 
jau šį šeštadienį, birželio 21- 
mą, tame pačiame Dexter 
Parke, 71-11 Jamaica Ave,, 
Woodhaven. Parkas randasi 
prie pat Elderts Lane stoties 
ant BMT Jamaica linijos. 
Pradžia 2 vai. Įžanga 60 c.

Tikietų visos organizacijos 
turėjo išanksto. Visi tie ti
kietai tebėra geri šiam, nu
keltam piknikui. Nariai pra
šomi įsigyti tikietus savo kuo- ; 
pų valdybose.

Rengėjai žada gerą muziką 
šokiams ir patys aprūpinti 
svečius geromis vaišėmis, nuo ‘ 
vaišių pelną skiriant fondo , 
naudai.

“karalius.” 
tad jie at- 
Ir ateis su

25 centus 
iki $1.90

arba 
apie 
pa- 
vi-

kad 
kad 

žinotų, 
teisėjas j pasekmė : išrenkama eiliniai 
Tačiau i nariai delegatais.

Geriausiu tam pavyzdžiu 
yra- paties Ryano logalas 791- 
mas . Iš devynių lokalo siun
čiamų delegatų 6 yra eiliniai, 
3 viršininkai. Niekad pir
miau to nebuvo šioje unijoje. 

Lokalas 791-mas—tas pats, 
kuris buvo pažadėjęs remti 
CIO mąrininkų unijas šiomis 

• dienomis buvusiame susikirti
me su kompanijomis (lock- 

'out’e) — taip’pat rėmė jūri- 
Ry- 
ra- 
pi- 
jie

Teisėjas DiGiovanna nesu
tariančiai porai liepė pa
gyventi pavieniui tūlą laiką. 
Vyrui liepė išeiti pas savo tė
vus, bet leido ateiti pamaty
ti sūnelį. Vienok ateidarpas I 
sūnelio pamatyti vyras turįs 
su žmona elgtis gražiai, vilio-' 
ti atgal žmoną ne su botagu, ; n>nkus pernai, 
bet taip, kaip viliojo bernu 
būdamas--su gėlėmis ir saldu
mynais.

Allied Artists Productions, Inc. 
perst a to.

Don DeFore * Ann Harding
Charles Ruggles

Victor Moore * Gale Storm
Roy Del Ruth’s

“It Happened on 
5th Avenue”

DABAR RODOMA
Durys atdaros 9:30 A. M.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

O patsai 
i an, kaip pamename, buvo 
ginęs sudaužyti jūrininkų 
kietą, kadangi, sakė jis, 
esą “komunistai.”

Tokia jau gadynė — visų 
i karalių sostai bestovi tarsi ant 
vištos kojos. Neišsiskiria ir 
laivakrovių “karaliaus” sos- 

i tas. Kol eiliniai snaudė ir 
tarpusavyje niovėsi, niekas jų 
reikalų nepaisė. Priedams,

MAUREEN O’HARA, JOHN PAYNE 
EDMUND GW ENN

“Miracle on 34th St.”
’ Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoj ■’

JERRY LESTER 
Populiarus Komedijų Žvaigždė 

ART LUND ir JAN AUGUST
Salici Puppets

R()XY«. Ave. ir 50th St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Juru) >>’ karališkąją jo gvardiją senoviniame kariuomenės vėliavų 
Buckingham paločiau*! Indija . . . Lordas Mountbatten siūlo 
besąlyginį laisvės planą ! Prancūzų tauta pagerbia 500 civilių 
gynė miestą per S mėnesius nuo 20.000 nacių! Chinija . . .

atima Yenaną iš komunistų! Vokietija . . . Mo-
atsisako penkeriopai daugiau dirbti gaisrams gesinti, negu karo 

Pirmas N<*w Yoike rodymas! March of Time! “YOUR DOCTORS 1947.“ 
tai, kas dedasi “už scenos psichiatriniame gydyme šianden!...

Matykit karalių 
rikiavime prie 
Indėnų vadams 
didvyrių. I^irie 
Generolo Chiango kariuomenė* 
terys ugniagesės 
metu !
...Žvilgterėjimas j
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St.

Filharmonijos simfonijos Ork. iš 110 
. Tikietai nito 30c, 80c ir daugiau. 

8:30 
KONCERTAS 
ir EUGENE CONLEY

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ave. ir 138th St., New Yorke, 
artstu . . . Simfonijos po žvaigždėmis .

Vakarais
ŠJVAKAR—GRACE MOORE PAM1NRJJMO 

dalyvauja DOROTHY KIRSTEN
ALEXANDER SMALLENS vadovybėje 
23—T( H AI KO VSK Y. PRO KO FI EFF 

dalyvaujant WILLIAMUI KAPPELL, pianistui 
su LEONARDU BERNSTEINU, konduktorium 

25—BEETHOVEN, GLAZOVNOW, STRAWINSKY 
dalyvauja MICHAEL ROSENKER, smuikininkas 
su LEONARDU BERNSTEINU vadovybėje

KETVIR1., BIRŽ. 26—.MARIAN ANDERSON
su LEONARDU BERNSTEINU vadovybėje 

PENKT., BIRŽ., 27—BA( H. PISTON. S< HUMANN
su LEONARDU BERNSTEINU vadovybėje

su
PIRM.. BIRŽ.

TREC.. BIRŽ.

S R

EPIŠKA ISTORIJA FILMOJ

IR SOVIETU ŽMONES 
???zo /.9^4 m. iki šiol

with M GELOVANI in the role^of STALIN

7urna s jitoį/iam o] action 1

Tįy 'IRONCURTAIN":

apie

hiiejoiiie Linksmą 
Pobūvį su Svečiais 
Kalifomiečiais

dar atsirado ir 
Eiliniai susiprato, 
eis ir į konvenciją, 
reikalavimais:

Pakelti algas po 
valandai, davedant 
už valandą;

Pagerinti atostogų davimą;
Unijistų saugumo daboto

jų, statomų toms pareigoms 
iš unijos, bet apmokamų per 
kompanijas;

Ribotų svprių, po ne dau
giau 2,240 svarų viename kė
lime. Tas, sako laivakroviai, 
sutaupytų daug gyvybių.

Eiliniu narių pasiūlymai, 
kaip kad ir viršenybės pasiū
lymai, turės būti lokalų atsto
vų užgirti tam tikslui šaukia
moje konferencijoje rugsėjo 
2, keturiomis savaitėmis pirm 
išsibaigimo esamojo kontrak
to. Eiliniai nariai deda pa
stangas išrinkti gerus, kovin
gus laivakrovius atstovauti lo
kalus ir šioje konferencijoje.

Kiti lokalai siunčia delega
tus į liepos 14-tos konvenciją 
sekamai:

Bush Terminai Lokalas 808 
—tris eilinius ir du viršinin
kus. Didysis Brooklyno 
(vadinamasis negrų)—5 
nius ir 1 viršininką.

Čekerių 874-tas, New
ke,—4 eilinius ir 2 viršinin
kus.

Kiti lokalai—895, 1247, 327, 
338—dar rinks atstovus ir ti
kisi panašių pasekmių.

Lokalas 
Brooklyne, 
joje.

Birželio 14-tos vakarą, 
Laisvės salėje, įvyko pobūvis 
.susitikti svečius kaliforniečius 
—Juozą' ir Ksaverą Karosus, 
Marie Baltulionytę ir Elzbie
tą Vilkaitę. Jie buvo atvykę 
apie savaitei laiko, atostogų 
proga atlankyti saviškius — 
gimines ’ir draugus. Karosai 
buvo sustoję pas dukterį ir 
žentą Eugenia ir Eugene 
Stanley su jų sūneliu Ronald, 
Cranford, N. J.

Pasinaudodamas tuomi, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Moterų Komitetas ant greitų
jų suruošė pokiliuką. Norė
jo Karosienei pareikšti pagar
ba už 
pelnus 
mylėti 
tų jos 
ninku,
ir su jų bendrakeleivėmis, bu
vusiomis Brooklyno organiza
cijų narėmis Baltulionytė ir 
Vilkaite.

jos nesuskaitomus nuo- 
šiai organizacijai, pa
kartu su jos draugu, 
nuopelnų teisėtu dali- 
taipgi susitikti su jais

968 
eili-

Yor-

338 irgi randasi
Red Hook sekci-

Van Johnson ir June Allyson 
naujoje filmoje “High Barr- 
baree,” dabar rodomoje Capi
tol Teatre, Broadway ir 51st 
St., New Yorke. Yra ir as

menų veiksmai scenoje.

mMum

į World Tourists, Ine. į
(Įsteigta nuo 1927 m.) Į

SENIAUSIA ir GERIAUSIA!
dėl ■

PUNDELIŲ į
Į VISAS DALIS SOVIETŲ 1

SĄJUNGOS ' 1
Iš anksto apmokėtais muitais. 1

Maisto Pundeliai Į
Nauji ir Padėvėti Drabužiai!
1. Mes chemikalais išrūkome

12. Pundeliai apdraudžiami
113. Greiti pristatymai.
II MES TURIME SEKAMUS PAVYZ

DINIUS STANDARTINIUS
PUNDELIUS:

Maisto Pundeliai:
WT3 ............................................. $11.56
WT5 ............................................... 16.74
WT7 ............................................... 15.01

Drapanų Pundeliai
B20L  ................../...................... $39.06
B20 ........................ )....................... 36.38
B101.................................................. 38.47

Mes dabar turime agentūras 
sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

DEL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

world lomusis
incorporated

Pobūvis išėjo geriau nu
matyto. Publikos turėta gra
žios, labai artimos svečiams 
ir rengėjoms. Nuotaika 
smagi. Vakarienė gera ir pa
tarnavimas pirmos rūšies.

Varde rengėjų pasveikini
mo žodį tarė komiteto pirmi
ninkė 
mesnę 
gramą 
kvietė 
senus 
vius:
kus, Laisvės įstaigos darbuo
tojus, tarpe kitų ir porą dak
tarų—A. Petriką ir J, J. Kaš- 
kiaučių.

Draugas Venckūnas šia pro-

K. Petrikienė, o toli- 
kalbų - sveikinimų pro- 
vedė E. Mizarienė. Iš- 
Karosų ir visos grupės 
draugus , ir šiaip daly- 
organizacijų viršinin-

g a fe ik ai a -paremti
Pietų Amerikos lietuvius.

Buvo pakviesti ir patys ka- 
liforniečiai: Vilkaitė, Karosas, 
Baltulionytė. Užbaigoje, d-gė 
Karosienė pasakė įdomią, 
akstinančią kalbą apie unijinį 
judėjimą ir mūsų su juomi su
sijusias pareigas ir viltis. Ra
gino skubiai ir energingai 
veikti prieš Taft-Hartley bi- 
lių.

Rengėjos viešnias papuošė 
gėlių sagomis, o d. Karosui 
šio pobūvio atminčiai įteikė 
mažą šiaip dovanėlę.

Komitetui (Mizarienei, Pe- 
trikienei, Sasnai) talkos teikė 
dienraštis Laisvė, Augutienė, 
Lillian ir Eleanor Briedytės, 
Buknienė, Depsienė, Mary 
Kalvaitienė, Kanopienė, Kuli- 
kienė, Albina Mikalaus, Pet
kienė, šmagorienė, Visockie- 
nė, Vitartienė, Zeakas. Dėka 
joms ir visiems atvykusioms 
įvykdėme gražų pobūvį visai 
trumpu laiku. Sekr.

LaGuardia Serga
Buvęs New York o majoras 

LaGuardia praėjusį trečiadie
nį turėjo operacijų. Jo padė
tis esanti a py gėrė, sako jo 
daktaras George Baehr. Ran
dasi Mount Sinai ligoninėje. 
Jam kenkęs saldžiosios gilės 
įdegimas. '

New Yorko centralinėje da
lyje būsią sunaikinta 100 akrų, 
čiaudulio žolės, lig šiol ramiai 
bujojusios turčiuose lotuose. 
Tai dėka naujiems chemika
lams.

Policistas Keegan pašovė 
Fernando LaCasse subway 
stotyje anksti antradienio ry
tą . LaCasse su savo sėbru 
buvęs apiplėšęs taksi vairuo- 

įtoją. Sėbras ištrūko.

PACKAGES to RUSSIA
ANO AU OTHIjCOUN^jJ*^

MAISTAS ir DRABUŽIAI
Greitai pristatomi mažiausiomis lėšomis 

Mes Viską Parūpiname, taipgi ir Cheminį Išrūkymą
Muitai iš Anksto Apmokami • Pilnai Apdraudžiama

r Ak • f.s
•- • ':•/ •: f:. A

«•

Visi

cocoa, 1

SPECIALIS MAISTO PUNDELIS
dėžė Nutola, 1 .dėžė spaghetti, 1 dėžė kruopų, 2 gabalai H. muilo, 
dėžė miežienėa, 1 pakelis arbatos, 1 blokinė pieno miltelių $11.84

SPECIALIS DRABUŽIŲ PUNDELIS
'rtttošimėių vilnono vyriškam siutui, 3 jardai rayono pamušalo, 

nuošimčių vilnono moteriškam siutui, 2 jardai rayono pamušalo, 
muilo, 2 špūlės siūlų, ,1 pakelis adatų. $42.81

Kainos kitiem kraštam nurodomos 
pagal pareikalavimą.

jardai 100 
3 jardai 100 i 
1 svaras Ivory

Tos kainos yra tik Sovietų Sąjungai.

tiiiMaiiimitrii nnanimiloxnr

HENRY D. MAHLER, >»c
BRONX: 500 I. 164th St. 

Take Third Ave. "L" to 
164th St. Station ;

Mott Haven 9-5300

MANHATTAN: 637 Second Ave. 
Between 34th and 35th Streets

FOOD

With Duty Prepaid 
Licensed by U.S.S.R. B

«—™ Mes Kraustomes į
Didesnes Patalpas

66 W. 56 th St., N. Y. 19-Co 5-5609
Mes taipgi siunčiame pundelius į visas pasaulio dalis 

♦ . Pavyzdiniai Pundeliai

PUNDELIS MOTERIM No. 401 : 3 jardai vilnono (visų spalvų) tinka
suknelei ar 2 gabalų siutui ; 4 jardai skalbiamos materijos suknelei: 4 jardai 
medvilnės liūnelio; 4 špūlės siūlų ; 1 pakelis adatų ; 1 korta kabliukų-akučių: 

1 korta automatiškų sagų. Viso Už $26.62.

MAISTO PUNDELIS SI 16: 1 svaras sviesto; 1 puskvortė . aliejaus;
1 svaras kaše; 2 svarai miltų; % svaro saldžios cocop.; 1 didelis gabalas 

Ivory muilo; 1 svaras cukraus; 1 svaras ryžių. Viso Už $11.95.

PUNDELIS VYRAM No. 102: 3 jardai storos vilnonės materijos švarkui;
2% jardų pamušalo; 18 guz.ikų ; 1 pakelis adatų; 2 ; špūlės siūlo; 1 marški
niai (broadcloth): 2 poros vyriškų kojinių; 1 kaklaryšis; 2 nosinės; 1 pora 

apatinių. Bendra kaina, įskaitant muitą ir apdraUdą, $39.97.

Mes cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 
pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.

MŪSŲ RASTINES ŽYMIUOSE MIESTUOSE:
BOSTON: Shapiro’s Book Shop, 7 Beach St,, Tel.: Devonshire 6757

BROOKLYN, N. Y.—391 Eastern Parkway. Tel.: Main 2-1771; Main 2-8811.

PHILADELPHIA,' PA.—Tissian Parcel and Travel Service, 
1931 N. 31st St., Tel.: FRcemont 7-7182

CLEVELAND, OHIO: H. Zupnick Travel Service, 19 Colonial Arcade. CHerry 7610 

CHICAGO, Ill. S. Salm, 1031 E. 55th St., Plaza 0214-5
- . \

PITTSBURGH, PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bld., Tel.: ATlantic 8253. 
Aftpr 4 P.M,: Tel.: Jackson 3100.

DETROIT, MICH.: Reliable Package Service, 9115 Linwood Ave., Tel.: Tyler 8-2560 

LOS ANGELEŠ, Cat: A. lUvitch, 542 So. Broadway, Tel.: VAndyke 1810 ,

TORONTO, CAN.: I). Dworkin & Co., 525 Dundas St., W„ Tel.: Elgin 9337

Rašykit ar telefonuokit dėl mūsų katalogo.

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa-; 
siklausykite gražios lietuviškos programos.;

Malioriai Atsiekė 
Naujų Laimėjimu

AFL Painters District Coun
cil 9-to nariai atsiekė naujų 
laimėjimų, šiomis dienomis 
arbitrator!us Dr. Thomas L. 
Norton pranešė unijos finansų 
sekretoriui ir vadui Louis 
Weinstock, jog pagerinti ligos 
pašalpų ir pomirtinių išmokė
jimai, kaip tą rekomendavo 
Weinstock.

Pašalpa ligoje malioriams 
pakeliama nuo $10 iki $15 sa
vaitei ir pratęsiama nuo 60 
iki 70 metų amžiaus. Opera
cijų lėšoms pašalpą pakelia 
nuo $150 iki $225. Taipgi lei
do pakelti apd raudas na
riams virš 70 metų amžiaus. 
Lig šiol senieji nariai galėjo 
apdraudos gauti tik $500 iki 
$1,000.

Su naujais laimėjimais, ma
lioriai linksmai ir viltingai 
rengiasi naujiems savo virši
ninkų rinkimams. Jie įvyks 
šio mėnesio 28-tą Bosai . ir 
raudonbaubiais bauginto jai 
norėję priedus atidėti po rin
kimų. Mat, kovingas finan
sų sekretorius Weinstock yra 
skaitomas raudonu ,o lairųėji- 
mai geresnių sąlygų garsiau
siai kalbės už jį rinkimuose.

Prieš Weinstock yra išstaty
tas Martin Rarback.

SVEČIAI
Trečiadienio popietyje Lais- 

i vės raštinėje lankėsi Eva Ci- 
bulskienė, iš Nanticoke,, Pa. 
Ji vieši pas savo sesutę Nan
cy Wollmar, gyvenančią New 
Yorko mieste.

Eva Cibulskienė yra uoli 
dienraščio Laisvės rėmėja ir 
vajaus |aike pasidarbuoja ge
rokai. Atsilankymo proga 
paaukavo dienraščio reika
lams $5.

Pirm negu vyks namo dar 
planuoja sustoti keliuose ki
tuose miestuose pas pažįsta
mus. Linkime jai laimingos 
kelionės. L. K.

* * *
Pradžioje šios savaitės taip

gi lankėsi Antanas Vasaris iš 
Montello, Mass., žymus Nau
josios 'Anglijos lietuvių jauno
sios kartos veikėjas savo 
miesto ir apylinkės jaunime, 
ypatingai LDS. Jis taip pat 
yra nariu ir LDS Pild. Tary
bos.

Vasaris buvo atvykęs savo 
prekybiniais reikalais, užlaiko 
modernišką kailinių-futrų par
davimo įstaigą.

PRANEŠIM 4 T
EAST NEW YORK & 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. ruo

šia vakarienę, gruodžio 6 d., Sokolų 
salėje, Liberty ir Pennsylvania Avės. 
East New Yorke. Labai puikioje ir 
erdvingoje salėje. Prašome draugi
jas nerengti tą dieną parengimų, 
kad nepakenktume vieni kitiems. — 
Kom. , (142-143)

BROOKLYN,Y.
Jau laikas viską pasiruošti di

džiam Laisvės piknikui, kuris įvyks 
4-tą dieną liepos (Fourth of July), 
Clinton Park, Maspeth, L. I Laisvės 
piknike programą duos Sietyno 
Choras iš Newark, N. J. ir Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y. Laisvės 
piknike bus daug svečių iš kitų mie
stų. Ypač daug jaunimo atvyks su 

’chorais. (139-143)

PARDAVIMAI
Richmond Hill, N. Y. — 8 kamba

rių, atskirai statytas namas. Tuščias 
floras. Su maudynėm. $6,400.

Dviem šeimynom' mūrinis namas, 
atskirai statytas su 12 kambarių, 
šiluma, tuščias floras, garadžiai, 
50x100, $12,950. B. A. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y.' Tel. Re
public 9-1506.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į ryte
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvių, Sueirlnkimų Ir t.t. Paikus 

steičiui su naujaūBiaia Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamo*

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

v ........ "------------

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu j jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

KAPISKAS

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

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES
★

32 Ten Eyck St 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas *
“ . * " ■ ■■ 1 . .... y     į , i '■ .U.S

6 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Seštad., Biri. 21, 1947
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