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New York Times korespon-. No. 178 
(lentas iš Vienos, Austrijos, ra-| 
šo, kad “Sovietai davė Ameri-1 
kai naują- ultimatumą.“ Bio-Į 
fas’ Ramybės drumstėjai ma-1 
žiausią nesutikimą paverčia į Į 
“ultimatumą.“ . .

Dalykas tame: Tarybų Są-! 
jungos mokslininkai-geologis- i 
tai norėjo vykti į Amerikos; 
kontroliuojamą Austrijos dalį i 
moksliniais sumetimais. Kam j 
tai pasirodė, kad jie ten va 
žiuoja '‘atominių bombų me 
džiagos ieškoti“ ir jiems neda 
vė leidimo.

Tada Sovietų kontrobuoja 
moję Austrijos dalyje genero
las Korusovas atsisakė Ameri

ANGLŲ KARIAI ŽUDĖ ŽYDUS TEL AVIVE, PALESTINOJ&

t

Amerika Siūlosi Taikyti
Indonezus su Rolandais

Amerikoną Delegatas Jungi. Tautose Palaiko Rolandų Pusę; 
Nepripažįsta Indonezams Lygią Teisią su Rolandais

doneziją, vadino ją tik “ne
va respublika.” Nors jis su- | 
tiko leist Indonezijos atsto
vam kalbėti, bet sakė, kad 
indonezams negalima esą 
pripažinti Saugumo Tary
boje lygių teisių su Holan- 
dija.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko reikalavo Indone
zijos atstovams pilnų teisių 
nušviesti santykius tarp už- 
puolikės Holandijos ir indo- 
nezu.

Indijos delegatas taipgi 
ragino Saugumo Tarybą 
negaišuojant stabdyti ho- 
landų karą prieš Indonezi
ja.
Holandai Priima Amerikos, 

Tarpininkystę
Holandija jau priėmė Ar i 

! merikos tarpininkystę, kaip 
— sakė' Amerikos delegatas John-' pranešta, šiuos žodžius be- 

i sonas, kalbėdamas apie In- rašant.

j Jvvi hoi/v cio avoiounv Aliuvi i .

kos armijos oficiorius įsileisti 11161 Pei savo atstovą 
i Sovietu zona. Jis pareiškė, i Herscheh Johnsoną pasisiu- 
kad tarpe Vienos, amerikiečių : lė tarpininkauti taikos da- 
kontroliuojamos dalies, ir jų į rymui tarp užpuolikų ho-' 
zonos Ausrijoje, yra susisieki-! landų ir besiginančių Tndo- 
mui kelias — Linz-Viena ke-lnezijos respublikiečių. Tar- 
lias, o traukiniu vienas ameri-,; pininkystės pasiūlymas bu- 
kiečių traukinys į dieną gali vo duotas, kuomet Austra- 
pravaziuoti. Na, tai ir visas ]jjpS delegatas Hodgsonas 
“ultimatumas.“ Negerai, kad pareikalavo kad Jungtinių 
varžoma susisiekimas, bet ■ T Saufrumo Tarvba da- 
kaip mes iierns. taip ne mums. . C. v •. ,■ ' rytų tam tikrus žygius ka-

s, Bul- rui sustabdyti. Jisai sakė,, 
kalbėjo i jog tas karas laužo tarp-1

(J rego ri us D i m i tro vas, 
gari jos premjeras, l------ -
Belgrade. Jugoslavijos sosti-į tautinę taiką, 
nėję. Jis sake kad yra zmo-; Hodgsonas pareiškė, kad 
my, kurie myli demokratines■ f d .. atstovam turi 

Jugoslavija yra surištos bro-l^1 d;'?ta lyglos teises SU 
liškais kraujo ir giminystės ry-■ holandais, kuomet Saugu- 
Šiais... Mes nesibijome nei I mo Taryba pašauks vienus . 
atominėmis bombomis gazdi- i ir kitus išdėstyti dalykus iš i 
nimų, nei kitokių iš naūjo ag- { savo pusės.
resoriško karo pusės,“ ■

T 
i;

Mažiausia trys asmenys tapo užmušti ir daug su
žeista, kuomet Anglijos Laivyno būrys suėmė “Euro
pean Exodus,” žydu pabėgėliu laivą netoli Palestinos. 
Stovinčiame prie Haifa (su pažeistu šonu) laive matosi 
masės norėjusių Į Palestina Įvažiuoti žydu ir metalinė
mis kepurėmis apsimauste Anglijos sargybiniai.

.....  ‘ ............................ ...........................i......r-........ ........................

Jugoslavai Kaltina Angliją 
Ir Ameriką už Sąmokslą

Anglai Nušovė 5 Žydus ir 
Sužeidė Kelis Desėtkus

Angly Policija ir Kariai Apšaudė ir Ardė Žydą Krautuves, . 
Teatrus; Tai Buvo Antras Ją Pogromas per 2 Dienas •

smais visiem Palestinos žy
dam.

Žydų Agentūra pasmer
kė tuos savo tautiečius, ku
rie nužudė du anglų saržen
tus. , • .

Tai graikų fašistas genero
las Napoleonas Zervas baisiai 
supyko. Tas nykštukas save 
vadina “Napoleonu,” bet jis į 
Napoleoną tiek panašus, kaip! 
katinas į levą.

Jis supyko už tai, kad jo 
pasakos apie Albanijos ir Ju-j

ant igoslavijos “užpuolimą 
Graikijos“ ir “tarptautinę bri
gadą“ nerado paramos net 
Graikijos armijos genoraliame 
štabe.

Suprantama. kad jo ta pa
saka buvo reikalinga tiems, 
kurie Jungtinių Tautų organi
zaciją nori paversti į savo po
litikos guminę antspaudą. Tik 
tų pasakų “faktais“ jis ir rei
kalauja nuolatinio palaikymo 
komisijos, kuri nepertraukian
čiai teisintų Graikijos fašistus, 
kaltintų kitas valstybes ir pa
dėtų reakcijai prieš liaudies 
demokratiją.

Franci joje sprogo nitratas 
ant laivo, užmušė 15 ir sužei
dė 900 žmonių. Tai laivas, ku
ris liepos pradžioje išplaukė iš 
New Yorko. Tada dienraštis 
Daily 
prieš tokiu 
mus taip tirštai apgyventame 
mieste. i

Kaip dar neseniai ‘nitrato 
sprogimas nušlavė Texas City 
miestelį. Dabar katastrofa įvy
ko Bresto prieplaukoje Fran- 
cijoje. Neatrodo, kad ginklų 
ir amunicijos karaliai ir kurs
tančios politikos diplomatai ir 
iš šios nelaimės pasimokintų. 
•Jeigu jie jau nieko neišmoko 
iš Hitlerio, Mussolinio karo 
planų ir tų gaivalų galo, tai, 
•matyti, kad jie nieko ir nega
li išmokti.

aSMOGT PIRMA,” SA- 
Į KO AMERIKOS ORO 
JĖGŲ VADAI

Pittsburgh, Pa. — Ame
rikos oro jėgų generolas 
Wm. E. Kepner pareiškė, 
jog būsimame kare šios ša
lies lėktuvai su atominė
mis bombomis turės pirma 
smogt priešui, be jokio į- 
spėjimo.

(Panašiai kalbėjo ir oro 
jėgų komandierius 
Spaatz.)

Washington. — Teigia
ma, kad prez. Trumano val- 

: džia duos Holandijai apie 
200 milionu dolerių pasko
los. Holandų karas prieš 
Indoneziją, girdi, nesu
tramdys tos paskolos. s

Londono Reakcininkai Kursto 
Prieš Sovietų Sąjungą.

gen.

Paraguayans Sukilėliai 
Apleido Concepcion

Asuncion, Paraguay.
Sukilėliai apleido ligšiolinį 
savo centrą, Concepcion 
miestą. Tuomet jį užėmė re
akcinio prezidento Higinio 
Morinigo' kariuomenė. Pre
zidentas deklamuoja, būk

Worker kėlė protestą “tarptautinio komunizmo 
medžiagų krovi-i agentai” iššaukė sukilimą.

Pranešama, kad sukilėliai 
tebevaldo trečdalį Para
guayans.

Viena, Austrija. — Jugo
slavija per savo atstovus 

! Austrijoje įtarė amerikonus 
ir anglus, kad jie ruošia ka
rinį įsiveržimą į prieš Ju
goslavijos valdžią. Jugosla
vų atstovybė tvirtina, kad 
Amerikos ir Anglijos' ofi- 
cieriai lavina fašistinius pa
bėgėlius karui prieš Jugo
slaviją. Sakoma, a n - 
g 1 a i - a m e r i k o n a i 
duoda naujausias ka-

London. — 100 reakcinių 
Anglijos seimo narių (to
rių) ir tariamų liberalų iš- 

: leido brošiūra, kurioje pa- 
I sakoja, kad dabartiniu lai- 
! ku esą neverta net mėgint 
i susikalbėt su Maskva. Už- _ 
tat jie ragina Angliją tam- rines pamokas tiem pabėgė- 
priausiai susiriši su Jungt. Ham Pongau, Strass, Wag- 
Valstijomis, girdi, “laisvei i na, Gasenbach ir. Leibnitz 
palaikyti’* pasaulyje. ' An_

Amerikos Laivai 
Monarchistams

i stovyklose, vakarinėje Au- 
! strijoje.

Tuos faktus parodė da
bartinis teismas prieš ke
liolika fašistinių teroristų

Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė ir policija liep. 
31d., urmu puolė žydus Tel 
Aviv mieste ir bent penkis 
nušovė, kaip oficialiai pra
nešta; o sužeidė kelias de
šimtis. Kareiviai ir polici
ninkai, važinėdami šarvuo
tais automobiliais pylė kul
kosvaidžių ir šautuvų ugnį 
Į žydus, kur tik juos pama
tė šiame didžiausiame visa- 
žydiškame mieste pasauly
je. Anglai kartu apšaudė ir 
ardė žydų krautuves, teat
rus ir šiaip namus. Daugu
ma žydų pasislėpė, o kiti, 
kiek įmanydami, gynėsi nuo 
pogromščikų.

Diena pirmiau anglų ka
riuomenė apšaudė ir ardė 
žydų krautuves ir valgyk
las Pardes Hanna miestely
je.

Tokius pogromus . anglų ! vienas puolikas nušautas ir 
kareiviai suruošė, keršvda- į keli suimti.
mi už tai, kad slaptoji žydų i 
kovūnų organizacija Irgun 
Z vai Leumi nusmerke . ir 
pakorė du anglu saržentus. 
Jiedu buvo pakarti dėl 
kad anglai pakorė tris 
ganiečius.

Anglų komandieriaus 
siustą karinė policija, 
galiau. suvaldė riaušinin
kus. Tel Avive. Tuo. pačiu 
laiku jis įsakė daugumai

Kuomet anglai atėjo nu
imt pakartu^ saržentus nuo 
medžio šakų, tai sprogo žy
dų užtaisyta bomba. Vieno 
pakaruoklio kūnas buvo į 
gabalus sudraskytas, o kito 
nutrenktas 20 pėdų tolyn. 
Bomba sunkiai sužeidė ir 
vieną anglų oficierių.

IRGUNIEČIAI VĖL PUO
LĖ ANGLUS

Jeruzalė, rugp. 1. — Žy
dų Irgun organizacijos ko- 
vūnai su rankinėmis grana
tomis puolė anglų pulko 

i centrą. Anglai praneša, kad

to, 
ir-

at
imLjubljanoj, J u g oslavijųj, 

kaip teigia jugoslavų at
stovas Vienoje.

Amerikonai ir anglai sto
vyklų viršininkai užginčijo 
tokius tvirtinimus, pavadin
dami juos “melais.”

Jugoslavijos atstovas są-j
1^’ | Palestinai, generolas Cun-

_ ’ i ningham pasišaukė vadus
I Žydų Agentūros ir slaptos 

... ____ j organizacijos
Haganah’os ir pareikalavo, 
kad jie' išvien 
veiktų prieš 
kuriuos anglai vadina tik
tai “teroristais.” Jeigu jie 
to nedarys, tai Cunning
ham grūmojo aštriais veik-

HUGHES REIKALAI!JA 
TRAUKT TEISMAN 
SEN. BREWSTER!

Washington. — Lėktuvų r 
fabrikantas Howard Hu
ghes kreipėsi į teisingUĮno 
department3, ragindamas 

savo kariuomenės apleisti j oatraukt teisman republi- 
Tel Aviv, palikdamas £ik! senatorių Brewsterį 
tiek ju. kiek reikia tvarkai j kW “papirkinėtoją.” Brew- • 
vykdyti.’ |steris pirmininkauja sena-

* Anglijos komisionierius | komitetui, kuris tyri- j

karininkai aprengia fašisti
nių pabėgėlių vadus karinė- 
mis savo uniformomis ir,iu tautings 
duoda jiems Anglijos ir A- į 
merikos dokumentus. O 
Austrijos rubežiaus sar
gams esą įsakyta laisvai 
praleisti juos vienon bei 
antron pusėn. Tie pabėgė
liai veikia kaip “karališka
sis jugoslavų tautos komi
tetas.”

su anglais 
irguniečius,

nėja, kaip Hughes išgavb 
Roosevelto valdžios kont
raktą statyti,didžiulius ar
mijos transporto lėktuvus. 
Hughes tvirtina, kad Brew- 
steris žadėjo netyrinėti* to 
biznio, jeigu Hughes sutiks 
suvienyti savo Trans World 
oro kelionių linija su di
džiąją Pan-American oro 
linija.

Komitetas šaukė Hughe- 
są i kvotimus rugp. 1 d., 
bet Hughes žada atvykti tik 
trečiadienį, rugp. 6.

Taftas Geidauja 
Aršesnės ReakcijosParodo, už Ką Jugoslavai Bau

džia Arkivyskupą StepinatząAthenai, Graikija. — A- 
merikos admirolas John A. 
Snackenberg pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos perves 
šešis savo karinės sargybos 
laivus monarchinei Graiki
jos valdžiai.

ANGLAI PAŠOVĖ KELIS 
ŽYDUS LAIDOTUVĖSE

. Tel Aviv, rugp. 1. — An
glų kariuomenė ir policija 
apšaudė žydų procesiją, ly
dinčią į kapus penkis savo 
tautiečius, kuriuos anglai 
nušovė ketvirtadieni. Ang
lai sužeidė kelis nušautųjų 
lydėtojus

Columbus, Ohio. — Sena
torius Taftas, Ohio repub- 
likonų kandidatas į prezi
dentus, smerkė prez. Tru- 
maną, esą, už “CIO unijų 
rėmimą” ir už “Vokietijos 
ūkio ardymą.” Kalbėdamas 
republikonų vadų susirinki
me, Taftas siūlė stiprinti 
vokiečių pramonę, kuri e- 
santi reikalinga Europos ū- 
kiui atkurti.

(Taftas drauge su re- 
publikonu k o n g resmanu 
Hartley’u
priešdarbininkišk. įstatymą 
kongrese. Andai jis apgair 
lėstavo, kad didžiųjų talki
ninkų teismas Nurnberge, 
Vokietijoj, nusmerkė pa
karti Goeringą ir kitus žy- 
miupsius karinius nacių 
kriminalistus.)

DRAUGIŠKOS JUGOSLAVŲ- 
BULGARŲ DERYBOS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Komunistas Bulgarijos 
premjeras Dimitrovas ta
riasi su Jugoslavijos prem
jeru maršalu Tito, kaip į- 
vykdyti glaudžiausią bend
radarbiavimą ūkyje, politi
koje ir kultūroje tarp tų 
dviejų šalių.

Washington. — Jugosla
vijos ambasadorius Sava 
N. Kosanovičius išleido 95- 
kių puslapių knygelę, ku
rioje aprašo, už ką nuteis
tas kalėj iman katalikų ar- 
kivykupas Aloisius Stepi
natzas. Knygelė išdėsto, 
kaip Stepinatzas bendra
darbiavo su naciais prieš 
jugoslavų patrijotus - par- 
tižanus, o po nacių išvijimo 
kurątę jugoslavus prieš de
mokratinę šalies valdžią. 
Už tai Stepinatzas įkalintas 
šešiolikai metų./

Ta knygelė bus atsaky
mas “melagingai propagan
dai, kuri Jungtinėse Valsti
jose vedama prieš Jugosla
vijos Liaudies Respubliką” 
dėl Stepinazto nuteisimo,

kaip sakė reporteriams Ko- 
sanovičius. Jisai pabrėžė, 
kad jugoslavų premjeras 
Tito prašė popiežių iškrau
styt arkiv. Stepinatzą iš 
Jugoslavijos keturiais mė^ 
nesiais pirmiau, negu Ste- 
pinatzas buvo areštuotas 
už talką naciam. Kuomet 
popiežius jo neatsiėmė, tik 
po to Stepinatzas buvo ati
duotas teismui.

ANGLIJOS KARALAITE 
SUSITUOKS SU MOUNT- 
BATTENU LAPKRITYJE

London.— Anglijos sosto 
įpėdinė Elzbieta ištekės už 
Philipo Mountbatteno lapk. 
20 d. Philipas yra iš Grai
kijos karalių Glucksburgų 
veislės. Priimdamas Angli
jos pilietybę, jis pakeitė sa
vo pavardę j Mountbatteną. 
Dabar jis yra anglų leite
nantas.

ORAS.— Būsią vešu.

Rolandai giriasi naujais 
laimėjimais prieš Indonezi
jos respubliką.

žįsta, kad Sovietų Armija Len
kijoje nesikišu į Lenkijos vi
daus gyvenimą. pervarė aršų

Šį mėnesį Lietuvių Literatū- 
ios Draugijos kuopos privalo 
nominuoti kandidatus į Drau
gijos Centro Komitetą ir alter- 
natus. Atlikite tą ir blankas į 
centrą grąžinkite iki 25 d. 
rugpjūčio.

J Lenkiją nuvažiavo Mr. 
James Reston, New York 
Times korespondentas. Tai at
kaklus buvusios šlėktų val
džios sėbras, reikalautojas, 
kad Vilnius ir Vilnija priklau
sytų lenkų šlėktoms.

Dabar jis nepatenkintas, 
kad Lenkijoje spauda tvirtai 
rašo prieš gen. Marshallo pla
ną. Nepatinka jam ir tas, kad 
lenkų liaudis jungiasi aplinkui 
dabartinę valdžią. Bet pripa-

JUNGT. VALSTIJŲ 
PASKOLA AUSTRIJAI

Washington.— Jungtinės 
Valstijos davė Austrijai 
$13,005,000 paskolos - kredi
tų. Už tubs kreditus Aust
ria pirks iš Amerikos maši
nas, metalus, automobilius 
ir kitus reikmenių.

Oro Jėgų Sukakties 
Minėjimas ,

New York. — Penktadie
nį virš New Yorko skraidė 
apie 200 karinių Amerikos 
lėktuvų ir 14 Anglijos bom- 
banešių, kaipo svečiai. Čia 
ir kitur tą dieną buvo mi
nima 40 metų sukaktis nuo 
karinių oro jėgų įsteigimo 
Jungtinėse Valstijose.
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Anglijos Krizė ir Darbiečiai
Beveik visos iš Londono žinios kalba tiktai apie vie

ną dalyką, atseit, ateinančią ekonominę krizę. Padėtis 
tokia rimta, jog atvirai kalbama apie perorganizavimą 
kabineto. Keliamas balsas už sudarymą koalicinės val
džios, kurioje žymios vietos tektų Churchillio konserva
torių partijai. Apie tai daugiausia kalba patys darbiečiai. 
Konseravtoriai tyli ir laukia krizės paaštrėjimo.

Niekas nė nebekalba apie socializmą. Visos darbie- 
čių jėgos ir visas politinis prakaitas liejamas išgelbėji
mui Anglijos kapitalistinės ekonomijos nuo susmukimo ir 
pražūties! Kam patiems kapitalistams kišti nagus ir 
paskui prisiimti atsakomybę už krizę, kuomet taip ener
gingai ir atsidavusiai Attlee, Bevin, Strachey, Morrison 
ir kiti “socialisįai” stengiasi kapitalistų pelnus apsaugo
ti? Geriau patys kapitalistai nieko nepadarytų. Taip gal
voja konservatoriai. Pats Churchill staiga nutilo. Per
nai jis dai' smarkiai straksėjo ir darbiečius beatodairi- 
niai kritikavo. Jis irgi, matyt, įsitikino, kad daug svei
kiau palikti darbiečius ramybėje su nepakeliama kapita
lizmo gelbėjimo našta. Tegul jie vieni ima visą atsako
mybę !

Anglija išeitį turi labai puikią. Jos kaip ir kitų ka
pitalistinių šalių, kurias jau pradeda krizė gąsdinti, iš
eitis yra socializme. Gal jokioj kitoj šalyje, imant pro- 
porcijonaliai, nėra buvę tiek aristokratijos ir parazitiz
mo, kaip Anglijoje. Dvarininkai, lordai, kapitalistai, mo- 
narchistai, kunigaikščiai, parazitų parazitai, kaip pik
čiausi tranai, gyvena be darbo, o praryja viską. Konfis
kavimas ir nacionalizavimas tų milžiniškų parazitijos 
turtų tuojau pataisytų padėtį, nebereikėtų atsiklaupus 
ant kelių prašyti Amerikos naujų paskolų. Pačioje Ang
lijoje užtektų visko. Bet ar darbiečiai pakels ranką prieš 
tą parazitiją? Nieko panašaus.

Paskutinės žinios sakų, kad milžiniška iš Amerikos 
gauta pernai paskola išsibaigs su pabaiga šių metų. Prie 
dabartinių sąlygų nėra galimybės Anglijos gamybą pa
kelti tiek, jog eksportai atsvertų importus. Reiškia, pa
skolai išsibaigus, kapitalistinė ekonomija nebegalės galo 
su galu suvesti. Krizė ir prapultis!

Darbiečiai, sakoma, nesisarmatytų prašyti Amerikos 
naujos didelės paskolos. Neigi Amerikos vyriausybė pa
šykštėtų tokią paskolą suteikti. Visa bėda esanti tame, 
kad Amerikos kapitalistai biją, jog jų pinigais darbiečiai 

■ gali “socailizmą” įvykdyti Anglijoje. Darbiečiai todėl 
mano, kad Amerika gali pareikalauti atsižadėti ir to “so
cializmo”, kurį jie jau turį įvykdę. Pavyzdžiui, Amerika 
gali pareikalauti, kad Anglijos sunacionalizuota anglies 
pramonė būtų sugrąžinta į privataus kapitalo rankas! 
Tai tokia paskolos kaina, kurios darbiečiai negalėtų mo
kėti, nes tam nepritartų Anglijos žmonės ir kitais rinki
mais darbiečius iššluotų iš valdžios ir parlamento.

Vadinas, darbiečiai yra atsidūrę tarpe kūjo ir prie
kalo. Kai laimėjo rinkimus žadėjo labai daug, o ištesėjo 
labai mažai. Churchillio partija džiaugiasi ir tikisi būsi
muose rinkimuose laimėti. Konservatoriai Angį jos kapi
talizmą gelbėtų, suprantama, išimtinai darbo žmonių 
kaštais. , ,

Darbiečių kabinetas žada nepasiduoti likimui. Jis 
pradėsiąs negirdėto taupymo keliu atmušti iš visų pusių 
grūmojančią krizę. Attlee pasišaukė armijos vadus ir 
žada sumažinti ginkluotas jėgas. Tai gerai, žinoma, ir 
pirmiausia turėtų visas ginkluotas jėgas ištraukti iŠ Pa
lestinos. Ten tuojau būtų sutaupyta milijonai dolerių. 
Palestinoje teroro palaikymas anglams be galo brangiai 
atseina.

Anglija prašysianti Ameriką atleisti ją nuo tam tik- 
- rų finansinių pareigų Vokietijoje. Anglų zonos finansa

vimas suėdąs šimtus milijonų dolerių. Tai reiškia, kad 
Amerikos žmonės turės pasiimti ant savęs dalį anglų 
finansinės naštos Vokietijoje! Tai būtų amerikiečių 
anglams auka ir nesiskaitytų paskola.

Kiek tas pagelbės atmušimui grūmojančios krizės, 
tik ateitis teparodys.

---- ,--------------- i--------

“Ištikimybes” Patikrinimas
Prezidentas Trumanas reikalavo ir Kongresas be 

didelią ginčų paskyrė, vienuoliką milijonų dolerių patik
rinimui valdžios tarnautojų “ištikimybės”. Kadangi da- 

- bar Amerikoje yra 1,900,000 valdžios' tarnautojų, tai 
kiekvieno patikrinimas atseis penkis dolerius!

Kokios gi ištikimybės bus ieškoma? Gal bus valdžios 
aparate ieškoma hitlerininkų ir fašistų? Nieko panašaus.

Šita milžiniška suma bus išleista medžiojimui ir per- 
„ sekiojimui pažangiųjų žmonių.

Mes gyvename raudonbaubizmo isterijos gadynėje. 
Nemažai žmonių nukentės. Bet tai nėra jokia naujiena. 
Panašiąi buvo dumavojama po Pirmojo Karo. Audra' 
praėjo ir progresas laimėjo. Panašiai atsitiks ir dabar. 
Amerikos žmonės yra tolerantiški. Raganų gaudytojus 
jie pažins ir atmes.

DEMOKRATIJA IR
VĖL LAIMĖS

Argentinos lietuvių “Vie
nybė” tvirtai tiki demokra
tijos laimėjimu. Laikraštis 
sako:

1939 metais nekurtuose de
mokratiniuose sluoksniuose vy
ravo nusiminimas Ispanijos de
mokratines respublikos pralai
mėjimu iš priežasties Anglijos 
ir Francūzijos valdžių parda- 
vystės. Tuo laiku išnyko demo
kratinė Česko-slovakija, Euro
pa dar buvo apsupta nacizmo 
tinklu, daugumos šalių valdžios 
keitė savo politiką pasukdamos 
ją nacifašizmo link. Bet reakci
jos ir nacifašizmo jėgos tapo 
nugalėtos ir demokratija liko 
laimėtoju ir daug sustiprėjo.

Šiandien taip pat yra tokių, 
kurie nori' įtikinti liaudį, kad 
prieš ekonominę ir militarinę 
Š. Amerikps galybę niekas ne
gali priešintis ir, kad karas yra 
neišvengiamas. Bet tai didelė 
klaida ir neteisybė. Kas siūlo 
tretįjį pasaulinį karą, tai yra 
sąmoningi ar nesąmoningi ka
rų padegėjų agentai tarnaujan
ti š. Amerikos reakciniams eks- 
pansionistams.

šiandien su didesniu užtikri
nimu galima tvirtinti, kad de- 
'mokratinės jėgos pasaulyje yra 
daug skaitlingesnės ir galinges
nės. Galima tvirtinti, kad kova 
už taiką, demokratiją, socialę 
gerovę, laisvę ir tautų nepri
klausomybę kyla ir plečiami pa
sauliniu mastu.

Nėra abejonės, kad be kovos 
nebus laimėjimo. Visų tikrų 
demokratijos draugų tarpe yra 
giliai įsišaknyjęs nepalaužia
mas nusistatymas, kad galuti
nas . ir sprendžiamas demokra
tinių jėgų laimėjimas bus pa
grįstas ne vien tik žodžiais, o 
ir darbais. To pasekmėse demo
kratinės jėgos sparčiai auga ir 
tvirtėja.

Šiandieną, kaip anksčiau, rei
kia turėti omeny, kad demokra
tijos laimėjimo pagrindas tai 
yra darbo klasės ir visų progre
syvių sluoksnių vienybė. Tad 
šiandieną reikia palikti nuoša
liai visus nesutikimus ir klausi
mus, kurie duoda pradžią išsi
sklaidyti, kurie ardo demokra
tinių jėgų vienybę, ieškojant 
būdų ir kelių vienytis ir stip
rinti demokratinę veiklą, kad 
bendromis jėgomis kovojus 
prieš reakcines jėgas, kad pa
greitinus galutinąjį demokrati
jos laimėjimą. .

DEMOKRATIJOS PRIE
ŠŲ PRALAIMĖJIMAS

Kanados žnlonės turi bė
dos su reakcijonieriais, ku
rie vadinasi konservatais. 
Jie turi valdžią Ontarijos 
provincijoje ir siekia galios 
visoje šalyje. Bet, matyt, 
jiems to siektis nelabai se
kasi. Liaudies Balsas net 
mano, kad Kanados konser
vatai neturi jokios ateities.

Liaudies Balsas sako: rinkta Trys komisijos, ku-

C1O United Automobile Workers prėz. Walter Reti- 
ther liudija senatiniam komitetui, Washingtone, kad 
plieno industrijos atsisakymas plėsti išdirbį yra tiksliai 
suplanuotas “palaikyti nuolatinę stoką plieno gaminių.” 
Jis ragino vyriausybę imtis operuoti plieno gamintuves, 
jeigu plieno magnatai vis laikysis to savo sabotažiš- 
kd nusistatymo.

.. Nesenai įvyko rinkimai vie
noj konstitubncijoj Halifaxe, 
Nova Scotijoj. Rinkimus laimė
jo liberalas. Antroj vietoj išėjo 
CCF, o konservatai liko an^ ga
lo. Nors tai tik vienos konstitu- 
encijos rinkimai, tačiau jie taip 
sukrėtė konservatus, kad jie 
patys skaito mirtinu smūgiu 
jų partijai.

Konstituenciją laikė liberalai 
per 17 metų, bet konservatai 
buvo tiek tikri, kad šiuo kartu 
jie laimės, jog atvirai kalbėjo 
apie savo žmogaus išrinkimą. 
Jie tikėjosi su tuo prispirti li
beralus prie sienos. Matote, li
beralai turi labai mažą daugu
mą ant visų opozicinių partijų 
kartu sudėjus. Konservatams 
laimėjus tą konstituenciją, vei
kiausiai būtų buvę federal iai 
rinkimai ^netolimoj ateityj, ko 
konservatai labai laukia.

Dabargi, jie išėjo trečioj vie
toj. Pasirodė, kad CCF turi 
daugiau simpatijos, negu kon
servatai. Tas reiškia, kad kon
servatai nustoja savo pozicijos, 
kaip antroji ar pirmoji partija. 
Jie mato, kad jeigu liberalai 
prakištų, tai ne konservatai bū
tų valdžioje, o CCF. Ta konsti- 
tuencija buvo tokia, kuri ma- 
žiausiaai žadėjo dėl CCF.

Konservatų vadai nutarė 
šaukti specialų kokusą ir disku- 
suoti’ kaip tai galėjo ’ būti, kad 
jiė gavo tokį smūgį. Jie negali 
suprasti, kas galėjo atsitikti, 
kad jie, tiek daug kapitalo ir 
pastangų įdėję, išėjo trečioje 
vietoje.

Visa eilė reiškinių rodo, kad *konservatai Kanadoje atgyve
no savo dienas. Tiesa, jie laiko
si Ontarijoj, bet viena provin
cija visoj Kanadoj padėties ne
pakeis. Kanadiečiai žiūri į prie
kį, į didesnes reformas. Konser
vatų valdžia Ontarijoje pasižy
mėjo nieko neveikimu. Ji nori 
laikyti viską vietoje. Ji nepri-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
CENTRO VEIKLA

Cievelandiečiai susidarė 
veikimui planą

Drg. J. Žebrys rašo j jog 
liepos 11 d. įvykusiame Cle- 
velando Draugijų Sąryšio 
susirinkime nusitarta pra
dėti platesnį veikimą. Vei
kimo programa susideda iš 
trijų punktų:

1. Nusitarta kovotLprieš-
darbininkiškus bilius, ruoš
tis 1948 metų prezidentinių 
rinkimų kampanijai, trečios 
masinės partijos vystymui
si. ■, ■

2. Nusitarta veikti Lietu
vos reikalais ir atvykstan
čių pabėgėlių klausimu.

3. Nutarta ruoštis įsteig
ti Clevelande j lietuvių radi
jo pusvalandį.

Tiems darbams atlikti iš

taria jokiems didesniems dar
bams, kurie atneštų naudą vi
suomenei.

ILGESĮ SUPRANTAME, 
BET BEPROTYSTĖS NE.

Keleivyje telpa vieno pa
bėgėlio laiškas, kuriame jis 
skundžiasi:

“Mes esame daugiau pa
vargę, ncku vokiečiai, nes 
mus kamuoja ilgesys namų, 
savo krašto, giminių, pažįs
tamų ir didelė dauguma su 
ne visais šeimos nariais gy
vena, net ir žinot nežino, 
kur jų artimieji randasi... 
Vokiečiai pyksta ant mūsų,, 
pyksta ir ant savo krašto pa
bėgėlių, kurie viską palikę 
pabėgo į amerikiečių zo
na. . .

Visi mes, kurie esame at
vykę iš Lietuvos ir apsigy
venę Amerikoje, šitą'pabė
gėlių ilgesį puikiai supran
tame. Mes irgi, patekę į 
svetimą, tolimą kraštą, bū
davo dienomis ir naktimis 
sapnuojame apie paliktą 
šalį, apie namiškius. Beveik 
kiekvienas žadėjome užsi
dirbę pinigų grįžti pas sa
vuosius. Gyvenimas tačiau 
nulėmė taip, jog čia pasili
kome gyventi “amžinai.”

Bet mes nesuprantame 
pabėgėlių, kurie nėra kr6- 
minališkai prasižengę, be
protiško nusistatymo Vo
kietijoje sėdėti ir kentėti, 
kuomet jiems Lietuvos du
rys plačiai atviros sugrįžti 
ir įsikurti. Jie daro tokią 
klaidą, už kurią gailėsis vi
są gyvenimą, kaip dabar 
gailisi tie rusai, kurie pa
bėgo nuo 1917 metų revo
liucijos ir išsimėtė po Azi
jos laukus.

rios jau dabar darbuojasi, 
kad tuos tarimus pravesti 
gyveniman.

Worcester, Mass., susi
kūrė Lietuvių Progresyvių 
balsuotojų Kliubas.

Ką kitos lietuvių koloni
jos daro, kad Trečiojo De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimo tarimus 
pravesti gyveniman?

Remia Pietų Amerikos 
Lietuvių Spaudą

Iš Pietų Amerikos atvykę 
į Jungtines Valstijas pa
žangūs lietuviai sumanė čia 
pasidarbuoti, kad finansi
niai paremti Pietų Ameri
kos lietuviu pažangiąją 
spaudą. Jie sukūrė tam 
darbui specialį komitetą, 
kuris vadinasi: Pietų Ame
rikos Lietuvių Pažangios 
Spaudos Rėmimui Komite
tas.

Šis komitetas kviečia lie
tuvius prisidėti finansiniai, 
ka paremti labai sunkiose 
sąlygose išeinančią Pietų 
Amerikoje lietuvių pažan
giąją spaudą. Komiteto iž
dininkė H. Feiferienė pra
neša, kad pirmas siuntinis 
$252 jau pasiųstas. Tai gra
ži pradžia. Bet tai nepa
kanka. Mes turime duosniai 
prisidėti prie tos spaudos 
palaikymo. •

Pasiekė mus labai svarbi 
knyga: “Pirmojo Pietų A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Leidinys.” Minimas kongre
sas įvyko rugpjūčio pabai
goj, 1946 m. Šioje didokoje 
knygoje telpa visi to kong
reso darbai. Kurie norite 
tų knygų įsigyti, galite ra
šyti Pietų Amerikos Lietu
vių Spaudos Komiteto sek
retorei, V. Venckunaitei, 
427 Lorimer St., Brooklyn, 
6, N. Y.

J. Gasiūnas, ALC sekr.

Brooklyniškis
Laisvės Piknikas
Rašo JONAS KAŠKAITIS

(Tąsa)

Labai dėkui. Kaip gi. Bū
tinai einu. Na ir darau pa
stangų eiti, bet kur tau... 
Gal pusvalandis, gal ir va
landa išėjo, kol galiausiai 
pasiekiau židžiūnų stalą.

Tuoj pat pirma Aido cho
ro stalas. Reikia pakvieti
mą priimti, nors ir trum
pai. Iškaba, bra, tai yr ko 
pasižiūrėt ir yr kuo pasi
grožėt. Sieksninė, ilga pala! 
Artistiškai riestai išvadžio
tos raidės. Plakatas net 
braška!

Užu stalo tik keletas cho
ristų bei chorisčių: visos iš- 
sispaistę kur po parko erd
ves....

Stambi, išnaši jauna Ro- 
berto F e i f e. r i o f i- 
g ū r a. Šalia jo, akim 
ir šypsena žydėdama, gyvai 
ką tai argumentuoja jo ju
drioji žmonų tė Elenutė. 
Abu neseniai persikėlę iš 
Argentinos. Abu gabūs ar
tistai. Robertas — piešėjas, 
tapytojas, Elena — švel- 
niabalsė dainininkė ir ta
lentinga artistė. Kaip šau
niai ji pasirodė didžponios 
dukters rolėje dramoje 
“Prieš srovę.”

— Tai čia jau Sveiko pa
sidarbuota, — rodydamas į 
plakatą, tariu Feiferiui, ir 
draugiškai pasisveikinam.

Ir čia tuojau, vos tik pra
bilus keletą sakinėlių, turė
jau išgert putotą stiklą 
alaus. Dar ir kitą. Ne, dė
kui labai: bus tam kartui 
gana. 'Jau man ir taip gal
von stuktelėjo.

Tik spėk sveikintis su čia 
pat pasimaišiusiomis cho
ristėmis, choristais... Bet 
reikia eit toliau: draugių ir 
draugų čia šimtai, tūkstan
čiai. Ir iš ten moja, ir iš ten 
ir iš ten....

Tuoj už aidiečiiį įsirengęs 
greitnėkiečių būrelis, prie 
savo stalo. Su kuo tai atsi
sėdusi, žvitriai kalbasi Rai
nienė, Telšiūn žemaitukė. 
Artistė nemažų gabumų. 
Visa didžiulė salė matė ją 
sugabiai vaidinant toje 
graudingoje dramoj “Prieš 
srovę.” Ir daug, daug kar
tų kitose dramose. Visi at
simenate “Praeities šešė
lius”, ypatingai.

— Tai Sveikutė sugrįžot 
iš atostogų, — kaip besijau- 
čiate?

—f Gerai, daug geriau. 
Sėskite, papasakosiu.

— Dėkui. Paskiau. Va te
nai į dešinę visas didelis 
stalas hartfordiečių: būti
nai turiu ir ten užkliūti.

Pora smalsių draugių 
hartfordiečių jau mane net 
ir už rankos vedasi, artyn 
prie savojo stalo.

Bet, tik porą žinksnių 
pažengus, akys užkliuvo už 
susėdusių užu stalo greit
nėkiečių. Klastauskienė Fe- 
liksienė labai vaišingai 
siūlia baltučiuko kaimiško 
sūriuko. Jos brolienė, niū- 
varkiškio fotografo žmona, 
irgi kviečia. Čia pat ir jų
dviejų broliai vyrai. Ir dar 
ten kas. Labai malonėčiau, 
bet atleiskite, brangutės: 
turiu pirma va su šitom 
draugėm pasiėjėt į hartfor- 
diečių būrį.
. Štai ir jie, ir matyti ir 
nematyti, pažįstami ir ne
pažįstami. Tuoj priskubo 
buvusi Dručiutė, dabar 
Brazauskienė: — Sėskim 
čia kiek nuošaliau, aš noriu 
pasiteirauti apie savo sūnų.

Priėjo ir Brazauskas. Il
gokai kalbėjomės, o vėliau 
vakare ir dar daugiau kal

bėjomės, kai sugrįžo iš kur 
ten buvęs jųjų sūnus.

Hartfordiečiai, bent keli, 
jau visai nebe juokais 
brukte bruka i rankas — 
imk ir gana — alaus ir 
šnapso. Ir turėjau vikriai 
suktis; kol šiaip taip išsisu
kau, besitęisindamas, bedė- 
kodamas^už svetingumą.

Taip, belupu tuo jant, pra
eina Konstancija Karpavi- 
čienė: — Eime, supažindin
siu su' savo žentu, mano 
dukters vyru. Jie anava pa- 
liai tvorą prie savo stalo.

— Dėkui labai: kaip tik
tai užbaigsiu čia. Tuo tarpu 
prieina stambus, kaip agur
kas, baltimoritis Juozas 
Balsys. Pasisveikinam, kaip 
seniai besimatę, bet pasi
kalbėt taip ir neteko, užu 
kitu...

Na tai jau dabar bandy
siu pasiekti židžiūnų stalą. 
Juk net sarmata: kadai jie 
laukia. Ir pasiekiau. Ir at
sisėdau. Ir ilgokai pasėde- 
jau ir labai, labai maloniai 
pasikalbėjom. Draugės Ži- 
džiūnienės esama visai ne- 
špetnos ir vikrios moterai
tės. Ir jau tas jos vaišingu
mas! Va štai kumpio, štai 
sūriuko, štai dešrelių su na
mie raugintais agurkais! O 
štai Bastytės pagamintų 
bulvelių salotų....

Jei Bastytės Lelijos, 
kraukite, drauge. Žinau — 
puikus bus patiekalas. Ir „ 
šveičiau ir gėriau ir gėrė
jaus. -Visai kalėdų puota! 
Jaunasis židžiūnukas—Ed
vardas — gyvas vyturėlis! 
Vat taip jis tau čia ir vir
ba. Muziką įsimylėjęs iki 
pat\ausų! Pilnas visokių * 
melodijų. Ir balsą turi gra
žų — baritonas. Skambino 
jis, pilnas jaunuoliško įkar
ščio ir įkvėpimo. Skambino 
čia pat prie stalo, parko į- 
sisiubavusio svietelio ūžesy. 
Skambino ir niūniavo, ra
liavo. Keletas smalsuolių, 
stovėdami kiek atokiau, net 
galvas kraipė, klasydamies: 
muzika ir jiems patiko ir 
ilgokai sulaikė juos nuo to 
viso didžiulio bendro šur
mulio.

Kartkartėmis prieina ir 
Lelijėlė Bastytė, priglusta, 
kaip katytė, prie židžiūnų- * 
ko, pasėdi greta su laimin
ga šypsena, na, ir vėl kur 
ten išsivadėja parko glūdu
moje.

Beje, Edvardukas pasisa
kė man didžiulę, didžiulę 
paslaptį. Bet paslaptis tai 
paslaptis. Aš čia jos negi 
imsiu ir neišbliausiu visa 
burna, kaip teliukas... Kam 
čia, ar girdite, drumsti jau
kučių širdužiųvaną stebuk
lingą simfoniją... Tai aš ir 
nutylėsiu, nors liežuvis ir 
kažkaip niežėtų.

Laikotarpiais prieidavo 
ir kiek pabūdavo su motina 
ir Edvarduko sesutė ir jos 
draugė: abi šmikščios, kaip 
vijūnas. Čia buvo, tik vikst 
ir čia nebėr....

O tuo tarpu pats stalo 
šeimininkas R. ži^žiūnas, 
su dalyvingu veidu, stovinę- * 
ja, kalbasi su vienu, kitu, 
trečiu. Gerokai pasikalbėjo 
ir su mano broliu'Taduku. 
Tadukas, beje, net su pasi
dygėjimu, net išsišiepdamas 
klausė — gerte gėrė Edvar
duko mandolinos muziką.

(baugiau bus)

Managua, Nikaragua. — 
Cerro Negro ugniakalnio 
išsiveržimas išvijo kelis 
tūkstančius žmonių iš na
mų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)ŠeŠUd., Rūgpj. Ž, 1947
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PASKUTINES CVIRKOS GYVENIMO
VALANDOS

ANTANO BIMBOS KNYGA 
APIE LIETUVĄ

Skaudus nuostolis, kurį patyrė tarybi
nė lietuvių literatūra, netekusi liaudies 
numylėto vieno pačių talentingiausių 
Lietuvos rašytojų Petro Cvirkos, iki šir
dies gelmių sukrėtė visus mūsų krašto 
darbo žmones, visą mūtų tautą. Sunku 
patikėti, kad jau nebėra gyvųjų tarpe šio 
linksmo jauno žmogaus, rašytojo bolševi
ko, kupino įvairiausių kūrybinių suma-
nymų.

Tiesa, velionis negalavo dar nuo Tėvy
nės karo metų, skundėsi skilvio kataru. 
Pastaruoju metu jis buvo ypač susirūpi
nęs savo sveikatos būkle, davėsi smulkiai 
gydytojų ištiriamas, rengėsi išvažiuoti 
į kurortą pasigydyti. Keletą dienų prieš 
mirtį velionis padarė smulkią savo kam
bario Rašytojų Sąjungos rūmuose “revi- 

► ziją,” sutvarkė rankraščius, knygas, krū- 
' va nereikalingų popierių sudegino. Pas

kutinę savaitę prisilaikė griežtos dietos, 
manydamas, kad pagrindinė jo negalavi
mų priežastis’yra blogas virškinimas, vi
sai mažai valgė.

1947 m. gegužės 1 dieną LTSR Tary
binių Rašytojų Sąjungos rūmuose Vil
niuje susirinko grupė rašytojų ir Sąjun
gos tarnautojų su savo vaikučiais pasi
imti parengtų gegužinių dovanėlių vai
kams. Petras Cvirka kviečiamas pasiro
dė salėje tik trumpam laikui-

. Po pietų su Petru Cvirka susitikome 
dar kartą Rašytojų Sąjungos klubo pa
talpose. Pasikalbėjime dalyvavo ir drg. 
Alb. Žukauskas. Velionis, nors ir buvo 
prislėgtos nuotaikos, atrodė visiškai ge
rai. Jis skundėsi, kad jį kankina laikas 

♦ nuo laiko pasikartojantieji spaudimai 
po krūtine, kurie staiga praeiną. Vienas 
tokių priepuolių buvęs ypač sunkus, kad 
jis neturėjęs kur dėtis. Patarėm jam 
apie visus šiuos ligos simptomus smul
kiai papasakoti gydytojui, kad tas galė
tų imtis reikiamų gydymo priemonių. 
Tačiau nė vienam iš besikalbančių neat
ėjo į galvą, kad tai rimtos, nepagydomos 
ligos pažymiai.

Paskiau t pokalbis nukrypo Rašytojų 
Sąjungos reikalais. Sutarėme po švenčių, 
gegužės 4 d., sušaukti Rašytojų Sąjun
gos Valdybos posėdį apsvarstyti lietuvių 
literatūros dekados Maskvoje, literatūros 

• vakaro Panevėžyje rengimo ir eilę kitų 
klausimų. Velionis buvo susirūpinęs, kad 

u greičiau būtų apmokėta lietuvių literatū
ros prozos kūrinių vertėjams .už darbą 
parengiant leidinį rusų kalba.

Gegužės Pirmosios vakare velionis ke
letą kartų buvo atėjęs į Rašytojų Sąjun
gos klubo patalpas, kur švenčių proga 
buvo susirinkę keletas rašytojų ir Sąjun
gos tarnautojų. Prisėsdamas čia prie 
vieno, čia prie kito velionis šnekučiavo, 

’ kartais pajuokaudamas, kaltais tyliai 
pasėdėdamas, patrindamas kartkaltėmis, 
matyt Jį jaudinusį kairįjį krūtinės šoną.

Budėjęs švenčių proga Rašytojų Są
jungos rūmuose drg- VI. Suchockis buvo 
užėjęs į velionies kambarį jau po dvy
likos nakties. Velionis buvo -apsirengęs 
paltu, lūkuriavo kambaryje tarsi abejo
damas išeiti ar pasilikti. Vėliau, matyt, 
jis vis dėlto ryžosi išeiti. Apie antrą va
landą gegužės 2 d. naktį velionis atvyko 
į specpoliklmiką ir čia buvo priimtas bu
dinčio gydytojo daktaro Lurjės. Po ap
žiūrėjimo velionis. rengėsi grįžti atgal į 

. $ savo butą, bet daktarui Lurje pasirodė 
įtartina jo būklė ir nuotaika. Jis prikal
bėjo velionį pasilikti nakčiai polikliniko
je ir paguldė jį palatoje. Rastiems pala-' 
toje pažįstamiems velionis pareiškė, kad 
jis atsigula čia tik kelioms valandoms,* o 
rytą grįšiąs namo. z

*I • Apie ketvirtą valandą naktį ligoniai 
išgirdo nenatūralų velionies kvėpavimą.

♦ Buvo iškviestas budintysis gydytojas, 
kuris rado velionį jau be sąmonės — net, 
pulso negalima buvo užčiuopti. Visos šir
dies veikimo gaivinančios priemonės nie
ko nepadėjo. Petras Cvirka mirė. .

Buvo nutarta sukviesti žinomų gydy- 
tojų specialistų komisiją, kurie .ištirtų 

' • P. Cvirkos mirties priežastį. Kaip jau 
y

J;.

buvo spaudoje paskelbta, gydytojų komi
sija po lavono skrodimo ir visapusiško 
ištyrimo konstatavo, kad Petras Cvirka 
mirė 1947 m. gegužės mėn. 2 d. 4 valan
dą 25 minutės nuo širdies paralyžiaus, 
sukelto širdies indų sklerozės:

R. Šarmaitis.
Liet. TSR Rarybinių Rašytojų 

Sąjjungos Valdybos Sekretorius.

Balade Apie Draugę
(Petrui Cvirkai)

Aš turėjau draugą;
Jaunas ir smagus, 
Kartą iškeliavo jis 
Auštant į miškus.

Jis paklausė epušę:
“Ką tu sapnavai, 
Kad rasotais lapais 
Taip šlami liūdnai?”

Ir jam tarė epušė: 
“Sapnavau nakčia, 
Kad mane pamilo 
Ąžuolas slapčia.

Jis žemai man lenkėsi,
Siūlė man gilių,
Bet aš jo, raukšlėto, 
Niekaip nemyliu.

Ten, už kalno, jovaras 
Auga pakelėj,— 
Jį myliu aš vieną 
Skaudžiai ir. giliai.”

Jis paklausė voverę, 
Liuokančią aukštai: 
“Ką tu, ruduodege? * T 
Šiandien sapnavai?”

I

Voverė suriko jam:
“O, kam klausi tu? 
Sapnavau aš klėtį, 
Pilną riešutų.

Bet perkūno rūščiojo 
Spindinti ranka 
Klėtį stebuklingą 
Padegė staiga.

Seną, žilą ežerą 
Veltui aš prašiau, 
Kad liepsnas užlietų 
Vilnimis greičiau.

Nepakėlė miegantis 
Ežeras galvos 
Tik purslai pakilo 
Iš gelmės žalsvos”...

Ir paklausė saulę jis: 
“Ką tu sapnavai?, 
Kad padangių marėm 
Nardai sau linksmai?!”

Ir saulelė motina 
Tarė jam: “Brolau, 
Niekad jokio sapno 
Aš nesapwavau.
Aš sapnams ir poilsiui 
Laiko neturiu,— 
Aš stebiu pasaulį 
Spinduliu budriu.

An?ruduo voratinkliais 
Suplevens laukuos, 
Ar raiba gegutė 
Girioj užkukuos,
Ar vėjuotos lygumos 
Apsidengs sniegu,— 
Visad aš sargyboj 
Stoviu—4r degu.”
Ir jis tarė: “Saule!
Niekados negesk!
Savo skaidrų spindulį 
Mano širdin jbesk!

• Aš, kaip tu, gyvenimu, 
Degdamas einu,— 
Nežinau, kaip saulė,

- Miego ir sapnų.”
r A. Churginas-

1945 metų spalio 9 d. iš New Yorko 
uosto pažangieji Amerikos lietuviai išly
dėjo savo atstovą į Taryų Lietuvą, pra
šydami jį aplankyti gimines, perduoti 
pažįstamiems linkėjimus ir svarbiausia 
pasižiūrėti, kuo ir kaip gyvena dabarti
nė Lietuva ir grįžus viską jiems papasa
koti. Tokiu atstovu buvo Antanas Bim
ba, su kuriuo viešėjimo metu Lietuvoje 
daug kam teko susitikti ir susipažinti. 
Bimba gimęs 1894 metais Valaikiškių 
kaime, Panemunėlio valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje. 1913 metais, baigęs pradžios 
mokyklą, išvažiavo į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Iš pradžių dirbo geležies fa
brike, vėliau popierio dirbtuvėje; tarna
vo lietuvių kooperatyve, buvo duonos iš
vežiotoji! ir 1916 metais išvažiavo į In
dianą, į garsųjį darbininkams skirtą 
Valparaiso universitetą, kuriame buvo 
galima baigti vidurinį ir aukštąjį moks
lą. Besimokydamas universitete stojo į 
revoliucinį darbininkų judėjimą ir pra
dėjo visuomeninį publicistinį darbą, ku
rį su neišsenkančia energija tebedirba ir 
šiandien. Per dvįdešimts savo žurnalisti
nio darbo metų jis redagavo ištisą eilę 
laikraščių ir žurnalų. Nuo 1923 metų jis 
dirba “Laisvės” dienraštyje, išeinančia
me Brooklyne. Be daugelio brošiūrų 
Bimba parašė “Istoriją Klasių Kovos 
Amerikoje,” kuri išėjo lietuvių ir anglų 
kalbomis ir mokslo populiai izacijos kny
gą “Kelias į Naują Gyve amą.” Tarybų 
Lietuvoje Bimba išbuvo tris mėnesius ir 
1946 metų kovo 23 dieną sug Ižo atgal į 
New Yorką. Grįžęs savo įspūdžius pa
sakojo susirinkimuose ir “Laisvės” bei 
“Vilnies” dienraščiuose spausdino juos 
bendru pavadinimu “Ką Aš Mačiau Ta
rybų Lietuvoje.” Be to, jis buvo pažadė
jęs apie savo kelionę parašyti knygą ir 
tokią knygą parašė. Ji vadinasi “Prisi
kėlusi Lietuva-”

PRISIKĖLUSI LIETUVA.
Tarybų Lietuvos Liaudies ir Vyriau

sybės Žygiai Ekonominiam ir Kultūri
niam Šalies Gyvenimui Atstatyti. Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Leidinys Nr. 53-Čias. “Lais
vės” Spauda, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
New York, 19^6. Pusi. 274.

Viešėdama^ Lietuvoje, A. Bimba sten
gėsi tarybinį mūsų respublikos 'gyveni
mą ne tik pamatyti, bet ir giliai jį su
prasti'. Jis nesitenkino subjektyviu gat
vės įspūdžid, kuris dažnai būna apgau
lingas, bet kalbėjosi su mūsų vyriausybės, 
ir visuomeninių organizacijų žmonėmis, 
prašydamas iš jų paaiškinimų ir konkre
čių duomenų. Labiausiai jį domino klau
simas, ką daro Tarybų Lietuvos liaudis 
iV vyriausybė ekonominiam, ir kultūri
niam šalies gyvenimui atstatyti? Šis 
klausimas ir yra pagrindinė Bimbos kny
gos tema. Plačiausį ir tiksliausį atsaky
mą į šį klausimą duoda ketvirtasis stali
ninis penkmečio planas, mūsų respubli
kos atstatymo darbų programa. Tai kai 
kurių Amerikos lietuvius labiausiai do
minančių klausimų iškėlimas penkmečio 
plano šviesoje ir sudaro Bimbos knygos 
turinį.

Iš vienuolikos knygos skyrių du pir
mieji,-pavadinti “Mačiau Lietuvą” ir 
“Lietuva ties bedugne” vaizduoja vokiš
kųjų okupantų įvykdytąsias piktadarys
tes. “Ne tik 'būdamas Lietuvoje,” rašo 
knygos autorius, “bet ir sugrįžęs Ameri
kon daug valandų galvojau, bet dar vis 
nežinau, ar viską pilnai supratau. Net 
abejoju, ar kąs nors gali pilnai suprasti 
visa tai, ką šis karas palikoJLietuvoje ir 
kituose europiniuose kraštuose. Kalbė
jausi su daugybe įvairiausių žmonių, ku
rie stato tą patį klausimą ir .ieško jam 
atsakymo: ar kas nors prieš keletą desėt- 
kų metų galėjo įsivaizduoti, jog tai, kas 
įvyko, įvyks dvidešimtame šimtmetyje?” ' 
Autorius toliau nurodo, kada, kur patys 
baisiausi žiaurumai buvo įvykdyti ir pri
eina išvados, kad visi jie nublanksta 
prieš tas baisybes, kurias šiame kare 
įvykdė vokiškieji okupantai. “Vieha ži
nau: prieš apsilankymą Lietuvoje šitie 
(nužudytų žmonių. — J. J.) skaičiai 
man buvo tiktai baisiais skaičiais, iš
spaudžiančiais vieną kitą gilesnį atsidū
sėjimą. Bet kai pabuvojau Lietuvoje, pa- 
važinėjau po jos miestus ir kaimus, pasi
kalbėjau su daugybe jos piliečių, pasi
klausiau jų pasakojimų, savo akimis pa
mačiau tas vietoves, kur tie masiniai 
žmonių žudymai buvo įvykdyti, jie, tie 
skaičiai, įgavo griežtai kitokią prasmę: 
jie pasidarė gVvi; ir jie virto tokia pa
baisa, kuri iš įmano galvos niekad nebe- 

išdils.” Rašydamas Bimba apie vokiškų
jų piktadarių nusikaltimus neužmiršta 
ir lietuviškųjų fašistų, .pačių bjauriausių 
tų piktadarių talkininkų. “Bet su di
džiausia gėda reikia pripažinti tą slogi
nančią tiesą, jog fašistinių žvėrių nema
žai davė ir kitos tautos, davė jų ir nedi
delė, kukli, dabšti lietuvių tautelė. Mums, 
amerikiečiams, nebuvusiems karo aud
ros sūkuriuose, nemačiusiems ir neper
gyvenusiems tų šiurpulingų skerdynių, 
negyvenusiems karo metu Lietuvoje, * 
sunku tuo tikėti ir, be abejonės, atsiras 
tokių, kurie nenorės tuo tikėti. Man irgi, 
prieš; apsilankysiant Lietuvoje, nesino
rėjo tikėti. Deja, tai tiesa — tiesa, kad 
lietuviškieji fašistai entuziastiškai ir 
atsidavusiai sekė vokiškųjų fašistų pėdo- I 
mis.” Tai tiesai įrodyti jis duoda keletą 
šiurpių pavyzdžių.

Aprašęs visus tuos nuniokiojimus, ku
riuos jis pats pamatė, autorius vaizduo
ja didįjį atstatymo darbą. Išdėstęs pa
grindinius Tarybų Lietuvos valdymosi 
principus, penkmečio plano šviesoje, jis 
piešia šalies teisingumo instancijas, ūkį, 
pramonę, sveikatingumą, švietimą, mok
slą ir meną. Kad knyga būtų gyva ir len
gvai skaitoma, visą jos tekstą autorius 
perdavė žurnalistinio pasikalbėjimo for
ma. Būdamas Lietuvoje Bimba patiekė 
įvairių sričių vadovams savo klausimus 
ir prašė į juos atsakyti. Paleckio, Ged- 
vilos, Žiugždos, Mokslų Akademijos pre
zidento Matulio, Meno Reikalų Valdybos 
viršininko Banaičio ir kitų atsakymai 
sudaro įvairų ir labai įdomų dialogą. Be 
to, knygos gale pridėtas penkmečio pla
nas skaičiais, Lietuvos paskelbimo Tary
bų Socialistine Respublika dokumentas 
ir kai kurių terminų paaiškinimas.

Ši Bimbos knyga atliks nemažą pozi
tyvų darbą Amerikos lietuvių tarpe. Ji 
padės suprasti lietuvių tautos pastangas 
atstatant savo kraštą socialistiniais pa
grindais ir padės išsklaidyti tuos šmeiž
tus ir prasimanymus, kuriuos stengiasi 
skleisti tarybinės santvarkos priešai.

J. Jurginis.
(Vilniaus “Literatūra ir Menas.”)

Baltimore, Mi
NEGRŲ VAIKŲ 
PRIEGLAUDA.

Cheltenham negrų \raikų prie
glauda įsteigta 1872 metais, 
takoma benamiams, prasikaltu- 
siems ir fiziniai nesveikiems 
negrų veikams. Virš 200 neg
rų vaikų yra įstaigoje valstijos 
priežiūroje. Ten yra baisios są
lygos, todėl per pastaruosius 20 
metų yra daug kritikos iš do
resnių piliečių pusės.

Per daugelį metų tam tikrų 
organizacijų atstovai aplankė 
tą įstaigą ir surado pasibaisė
tinas sąlygas. Politinės grupės, 
su gubernatoriumi Lane1 prieša
kyje taip pat aplankė tą įstaigą 
ir surado “deplorable condi
tion,” bet nieko nedaro.

Pirmiau buvęs gubernatorium : 
O’Connor buvo skyręs fondą pa- 
budavojimui geresnių prie
glaudos namų, bet naujas gu
bernatorius Lane panaikino tą 
fondą. » >

Vėlesnis raportas valstijos 
visuomeniškais reikalais žmo
nių paskelbė pasibaisėtinus fak
tus. Prieglaudos namai iš lau
ko pusės atrodo dar gerai ir 
gražiai. Aplinkui medžiai ža
liuoja, pievų žolė gražiai nu
pjauta, bet viduje yra kita pa
dėtis'. Ten laiptai supuvę, sienų 
ir lubų pleisteris išpuolęs, 
langai neplauti, vietomis išdau
žyti, kanalizacija sugedus, ne
švaros visur pilna, vaikai pur
vini ir apskretę. Valstijos pati- 
krintojai surado prižiūrėtojų 
deskų stalčiuose odinių įrankių 
mušimui vaikų.

Blogo papročio kriminaliai 
nusikaltę, taipgi fiziniai nesvei
ki yra kartu laikomi su sveikais 
našlaičiais vaikais. Taip sako 
pačios valstijos žmonės, kurie 
tikrino tą įstaigą. Taigi, šioje 
įstaigoje, net ir fiziniai sveiki, 
našlaičiai vaikai yra taip auk
lėjami, kad jie paskui linkę prie 
papildymo prasikaltimų.

ii

25 
sa-

A. Churginas.
Maksimas Gorkis

Vaikystė.
Aš vėl pristatytas prie indų “Permės” garlaivyje, 
kuris baltas, kaip gulbė, greitas ir erdvus.

♦ —M. Gorkis, “Žmonėse.”

Pučia vėjai dideli ir gaivūs,
Taršo juodus debesų gaurus,
O nuo Permės plaukia baltas laivas, 
Svaido ratais žalzganus purslus.

Dabita ant denio šmaikščiai sukas 
Aplink damą. Barasi pirkliai.
Skaito knygą pečkuriui vaikiukas 
Apie lobį, užkastą giliai.

Skaito jis apie žygius Ruslano
Milžinų ir pasakų krašte,
Apie šykštų riterį—ir senį, 
Godžiai delnus trinantį Grandė.

Nu ugnies degėsiais kvepia karčiai, 
Migdo jį, mažiuką, tvankuma— 

f Ir sapnuojas jam žali paparčiai, 
Žemuogėm paraudusi, loma-

Štai jis griebia sodrią, kvapnią uogą ...
Bet ūmai kažkas ranka grubia*
Jį papurto ... Ir jis mato žmogų 
Prakaite kasdieniniam ir darbe,

Žmogų drąsų, žemės šios galiūną,
Kurs pastatė tiltus ir laivus, 
Kurs apvaldė vėją ir perkūną * 
Ir rūsčiuosius požemio dievus;

Kurs, liepsnojant vėliavai raudonai, 
Ėjo mirt dėl laisvės ir garbės, 
Žmogų drąsų, prieš kurį tironai, 
Tartum uosio lapai, sudrebės.

Žvelki! Jau skrenda vėtra žilaplaukė, 
Jau padangė niaukiasi giedra, 
Mėlyhus žaibus žuvėdros šaukia, 
Dreba oras ... Artinas audra.

Žmonėse
Tu — išstybęs, tu — blyškus berniukas, 
Plauni indus baltame laive.
Vaikščioja deniu dama nutukus, 
Smalsios akys žiūri į tave.
Plaukia virtinė rasotų sielių 
Rudeniais Karnos vandenais, 
Plaukia, plaukia debesys pamėlę, 
Plaukia dienos mėnesiais greitais.
Jau žiema, žiloji laumė, žengia, 
Ledo pirštais beldžias į stiklus, 
Greitai gęsta mėlyna padangė, 
Greitai leidžias vakaras tylus-
< .(T^sa 4-me fius.). ... .

K. Stanys, senas LLD 
kuopos narys jau kelinta 
vaite, .kaip serga. „Jo žmona, 
drg. K. Stanienė, daug veikusi 
ir dirbusi mūsų organizacijose, 
šiandien begali veikti, nes turi — 
rūpintis rimtai sergančio savo f 
draugo padėčia. Ji nusiskundė, 
kad šioje jų nelaimėje neap
lanko draugai ir draugės, su 
kuriais Staniai tiek daug metų 
kartu veikė ir dirbo. Stanys 
serga savo namuose, 833 Hol
lins St. Aplankykite prie pro
gos ir pasikalbėkite su draugu.

• Tas Pats.

Benton Harbor, Ind.
policija išvaikė 200 

PIKIETŲ, SULEIDO 
SKEBUS.

Jau trys savaitės kaip čia 
streikuoja Remington - Rand, 
korporacijos darbininkai po va
dovybe CIO United Electrical 
Workers, local 931. Darbinin
kai reikalauja 15 centų į valan
dą daugiau algos. Kompanija 
nesutinka duoti daugiau kaip 7 
centus ir šešias apmokamas 
šventes.

Liepos 22 d. tarp 200 pikie- 
tų ir policijos įvyko susirėmi
mas. 50 policistų ir, šerifo de
putatų apsupo iš visų pusių pi
ki etų s ir privertė atsitraukti iš 
tako ir įleisti 94 skebus, kuriais 
korporacija pradėjo varyti dar
bą. Viso čia dirba apie 400 dar
bininkų.

Penki pikietai, tarp jų dvi 
moterys, sakė reporteriams, 
kad policija brutališkai juos 
puldama gerokai sužeidė, nors 
nei vienas nesitraukė iš pikieto 
eilių. Vienas pikietas, Joseph 
Bernard, UEW narys, dirbantis 
kitoj įmonėje, St. Joseph, Mich., 
tapo areštuotas. Jis nuvežtas į 
Berrien apskričio kalėjimą. No
rima $1,000 kaucijos. Išklausi
nėjimas įvyks penktadienį ir 
kitos savaitės pirmadienį.

Apart šios įmonės dar šešių 
tos korporacijos įmonių darbi
ninkai streikuoja New Yorko 
valstijoj. Kompanija laikosi 
griežtai ir bando streiką su
laužyti.- Rep.

3-čias puslapis- --....—- . . .......
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
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CHICAGOS ŽINIOS

-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities*Romanas —16—

-....— Rašo Ieva
(Tąsa)

Jis jau vaikas būdamas kaži ką klai
džiojo savo mintim: esąs lietuvininkas, 
jam nereikią klausyti vokiečių vyriausy
bės. Visi mokytojai esą kvaili, — saky
davo jis dar į mokyklą eidamas. Gauda
vo gana pliekos, niekas negelbėjo; buvo 
ir paliko kietsprandiškas. Mokytis, tiesa, 
jis gerai mokėsi. Ne, jam visai nereikė
jo mokytis. Jis visa ką geriau mokėjo 
beveik už mokytoją.

Kada mokykloje reikėdavo kreipti dė
mesį į mokytojo aiškinimus, tada Da
niel is kaži ką sau rašinėdavo. O kartą ir 
užklupo mokytojas jį berašinėjant. Ne
besuspėjo Danielis paslėpti. Tai buvo 
daina, tikra, lietuviška daina.

— Iš kur tu parašei šitą dainą? — ai
triai paklausė mokytojas.

— Iš galvos...
—Bet kur tu radai ją, kokioj knygoj, 

iš kur išsimokinai?
— Sakau, kad iš niekur. Aš pats su

galvojau ir parašiau, — ginčijosi Danie
lis.

—Ir tu drįsti savo mokytojui taip į 
akis meluoti?

— Aš nemeluoju, — atkirto vaikas: 
—Šimoniai niekada nemeluoja!

Ir kaip jis tat pasakė! Taip įžūliai, 
taip begėdiškai, pakeldamas galvą, žiūrė
jo jis mokytojui į akis. Kuprius ir tai 
matė: tuo pačiu laiku ir jis lankė tą pa
čią mokyklą.

Mokytojas raudo ir balo: tokį begėdiš
ką vaiką jis savo klasėje auklėja! Tai 
baisu!

— Tuojau ateisi čia ir persitiesi per 
suolą! Supranti? — įsakė mokytojas.

— Čia, čia! Na, gulkis!
Į dvi dalis sulūžo nendrė — taip mušė 

vokietis Šimoniuką. Bet šis nė “ai!” ne
pasakė. *

— Ar dabar pasakysi, iš kur tą bedie
višką dainą gavai?

— Aš pats ją sugalvojau, — atkak
liai tvirtino Į)anielis.

Ir padaryk tu jam ką! Mokytojas, jau 
per daug prisivarginęs^liepė Danieliui 
atsisėsti savo vietoj. lyg nieko
nebūtų. Bet gerai prisėsti užpakalio jis 
kiek savaičių negalėjo. O mokytojas ne
gali nusiraminti:

— Pagaliau, jei pats sugalvojai J tą 
dainą, tai kas ta merga, kurią vokietis, 
— sakai — užmušė? Pasakyk, pasakyk, 
nevertasis!

— Tai ne merga, mokytojau, tai mano 
tėvo sesuo; kuri į priekuliškius už Lam- 
sočio buvo ištekėjusi. v

—Kad tai dievo valia, dievo toks buvo 
perleidimas, — sako savo širdyje Kup
rius, — to nė vienas Šimonių nenorėjo 
pripažinti...

Na, bet netrukus Danielis Šimonis vėl 
savąsias varė. Kaži į ką jis tik buvo at
sigimęs !

Tiesa, jo tėvas turėjęs vieną-brolį, ku
ris taip jau visai savotiškai elgęsis. Tuo
jau visada aiškinęs, kad esąs kaži kokios 
bajorų kilmės ir niekada vokiečių ne
klausysiąs. O kada jį įtraukė į kariuome
nę', —jis ir dingo.

Sako, pabėgęs iš kareivių. Buvo atvy
kę žandarai į Šimonių namus jo ieško
ti. Manė, kad jis čia pasislėpęs. Bet nie
ko nerado. '

Rasi jis ką nors buvo išėdęs kareiviau
damas ir dėl to sau galą pasidarė . ?.

Jokūbo brolis Anskis tai yra žmogus: 
dievo kūdikis ir net sakytojas.

Labai svarbus sakytojas jis, tiesa, nė
ra. Būna už jį daug geresnių. Bet jis yra 
didelis meldėjas ir iki šiol nevedęs. Bro
lis Jokūbas, berods, ne kartą sakė, kad 
jis dėl to nevedęs, kad labai * esąs tingus. 
Bijąs, žmona galėtų netikėti jo dievišku 
pašaukimu ir prie darbo nuvaryti. Bet, 
žinoma, bedieviai visada bloga tekalba 
apie dievo kūdikius. Visada juos per 
dantį traukia...

Eina, tiesa, visokių kalbų, kad Ans
kis laikąsis su kai kuriomis ūkininkė
mis. Ak, nebūtų ko stebėtis: dailus jis 
yra vyras. Moters blogos, jos moka vi
saip vyrus išvadžioti... O piktas pagei
dimas ir dievo bijantį žmogų persekioja. 
Ar neparašyta:

... Nes šėtons nevidons
Gundyti išėjo,

‘ Nuo šventų pradėjo ...
Bet dabar Jokūbas. Tai yra turtin

giausias visoje apylinkėje ūkininkas. 
Kupriaus išimtininkas pasakoja, kad

Simonaitytė ------ - ■ .....-4

amžius jau čia gyveną Šimoniai ir iš am
žių jie turtingi.

— Ir kaip tam Šimoniui visa kas klo
jasi ! Tiesiog pasakiškai! — raudinasi to
liau Kuprius. — Niekada neatsitinka 
jam kokia nelaimė. Priešingai. Javai vi
sada uždera kuo geriausiai, gyvuliai, 
kiaulės lyg rūgte rūgsta. Arkliai, žiūrėk, 
kaip liūtai.

Ateina pavasaris, kaimynai jau pro 
ledą išvaro galvijus į šilus ganytis. Žo
lės čia, žinoma, nėra. Bet badas geležį 
laužia. Ir kremta gyvuliai šilus.

O, žiūrėk, kada leidžia Šimonis savo 
gyvulius į lauką? — tik Jonui. O ir tuo
met dar jo miegos pilnos grūdų ir ropu
čių. Skūnėj visas bertanis šiaudų, šieno 
kūgiai lauke.

Bet prieis galas ir jam, kaip kiekvie
nam bedieviui. Kad jis ne iš dievo savo 

. turtus turi — visi žino ... Eina kalbos, 
kad jau Šimonio tėvas pylęs pinigus į 
miegas.

Ir ne veltui žmonės kalbą, kad Šimonis 
turįs kauką. Aišku, kad jis turįs kauką. 
Pasistatė sau visas naujas trobas — skū- 
nę, tvartus, bet gyvenamosios nenugrio
vęs žemyn. Žinoma, jei nugriautų, galė
tų ir kaukas išeiti. Tad geriau surūku
sioj, sulinkusioj troboj gyventi, negu nu
stoti tokio geradario.

—Bet jis vis viena gaus kada nors 
galą su išgąsčiu, — kuone garsiai taria 
Kuprius ir pasiklaupia kukliai bažnyčios 
pamūry. Dailiai pakelia jis akis aukštyn, 
o galvoj maišosi mintys toliau, neapy
kantos pilna širdis tik verda ir verda.

—Sako, kad kauką turintieji negalį 
nei į bažnyčią eiti, nei “Tėve mūsų” kal
bėti arba priimti kunigo žegnonę ... Tai 
dėl to jam ir per toli bažnyčia!

Šimonis ir pats netinginei ja turįs kau
ką, tik juokiasi, tik juokiasi, jeigu žmo
nės jam tai prikiša.

—O pasakyk, kaimyn, kaip tu tą kau
ką įgavai? — klausė kartą vienas kai
mynas, įgavęs drąsos Žvizdrinėj.

Žvizdrinė—smuklė, pastatyta puskelėj 
tarp sienos ir Aukštųjų. Ji net Aukštųjų 
kaimui priklauso.

(Bus daugiau)

Maksimas Gorkis
(Tąsa nuo 3-čio pus,)

Ir kai lempos sužiba geltonos,
Tu lig pat vidunakčio žiūri, 

’ Kaip tėplioja dideles ikonas
Drumzlinam nuo dūmų kambary.
Žmonės triūsia. Juda barzdos juodos;
Jie dainuoja, — graudžiai ir rimtai, — 
Ir jų dainos — ilgos jr vienodos, 
Lyg geltoni kankinių veidai.
•Už langų skrajoja šaltas sniegas,
Rauda choras viesulų duslus, 
Ir nežino, nenujaučia niekas, 
Kad tasai vaikinas nebylus 
Regi tai, ko žvilgsnis jų'nemato, 
Kad jisai po metų dešimties 
Drąsiai pats tapys paveikslą platų 
Žmogiškos nerimstančios širdies.

Gorkis Kapri Saloje
Kvepia rožėm Pikola Marina, 
Kapri stebuklingoji sala;
O aplinkui—vėjai vandenyno, 
Sūrios bangos, saulė — ir tyla.
_ Tu žingsniuoji pamariu iš lėto

Per rausvas, per blizgančias kriaukles
Ir renki pakrantėje smėlėtoj
Marių išskalautas skiešreles.

Tu jas laužau sudedi. Liepsnoja 
Drėgnas medis, —ir akim ramia 
Tu žiūri, kaip jūra mėlynoji 
Tau atliepia žėrinčia gelme. •

Jau mėnulio sidabrinį ragą
Supa šiltos sutemos švelniai,
Pelenais pavirtę, jau vos de'ga 
Nuolaužų.sutręšę trupiniai;

Plaukia burės balzganos į uostą, 
Skrenda paukščiai į lizdus,—o tu 
Vis žiūri, kaip lengvas vėjas klosto 
Laibą dūmo kaspiną krantu ...

Tau vaidenas pasėliai žalieji;
Ten, toli, už Volgos, į girias
Leidžias saulė ... Ir tave užlieja
Ilgesys, gilesnis už mariau.

Ir, nuo žemės greitai pasikėlęs^
Tu eini užmigusia sala.
O aplinkui — vasara ir gėlės, 
Marių ugnys, bangos ir tyla-

Reikalauja Kelti 
Mokytojams Algas

Chicagos Mokytojų Uni
jos prezidentas John M. 
Fewkes sako, kad jo unija 
sutiktų, kad būtų ir taksai 
pakelti, kad tik mokyto
jams būtų algos pakeltos.

Mokytojų Tarybos pirmi
ninkas Bernard L. Majews
ki sako, kad mokytojų al
gos gali būti pakeltos ir be 
pakėlimo taksų ant nuosa-. 
vybių. . '

Viskas kas reikalinga, tai 
kad legislatyvis komitetas 
sušauktų posėdį ir jame ap
tartų patį- reikalą, sako 
Majowski. Jau anksčiau 
buvo nurodyta, kad galima 
suma sutaupų padaryti, tik 
reikia daugiau atydos į tą 
reikalą kreipti. Nuo moky
tojų tinkamumo, priklausys 
priaugančios kartos geres
nis išauklėjimas. Jei moky
tojai gaus geresnį atlygini
mą, jie daugiau rūpinsis iš
mokslinimu mokinių.

Mok.

NAMŲ SARGAI LAIMĖJO 
ALGŲ PAKĖLIMĄ

Chicagos Raštinių, Teatrų 
ir Pasilinksmin. Pastatų Uni
ja, 25 vienetas (AFL), priėmė 
2 metų kontraktą, kur dirba
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8,000 darbininkų, kad vyrų 
sargų algos bus pakeltos iki 
$1.08 į valandą ir jie dirbs 48 
vai., o moterų algos bus pa
keltos iki 88 c., ir jos dirbs 40 
v. į savaitę.

Palei naują kontraktą jie 
tą mokestį pradės gauti nuo 
birželio 30 d., tai yra gaus 
atsilikusios algos. Minėtas 
kontraktas pasirašytas sekma
dienio vakare, kajp praneša 
Thomas J. Burke, vieneto 
prezidentas.

Susišaudė Taverne
Vakare, Edward F. Brown, 

privatis sargas atsivijo John 
La Rocce į 6420 N. Clark ta
verną. Jis paleido vieną šūvį 
į. La Rocce ir mirtinai jį pašo
vė. Antras suvis pataikė į 
Donald Swanson, kuris dabar 
randasi ligoninėje.

Brown sako, kad Swanson 
likosi sužeistas aksidentaliai. •

Policija tardo Bl’own, kam 
jis šovė į La Rocce.

Tyrinėja Mirties Priežastį.

Robert Solomon, 65 m., 
5660 N. Artesian avė., būda
mas Chicago Fresh Air ligo
ninėje, 2451 Howard, liepos 
11 dieną, iššoko ar iškrito iš 
4 aukšto. Nuimti X-ray rodė, 
nugarkaulio perlaužimą. Po 
to gavo plaučių uždegimą.

Iš aukščiau minėtos ligoni-

SHENANDOAH, PA

Visos kietosios anglies srities lietuviai 
yra kviečiami į

LAISVES PIKNIKU
Kurį rengia

Shenandoah Lietuvių Organizacijos

0

Brandonville Giraitėje Į. ' i
Kviečiame iš visos apylinkes miestų ir miestelių lie- 'j 
tuvius dalyvauti šiame piknike, čia pasimatysite 1 

su savo draugais ir paremsite dienraštį Laisvę. i 
i
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WUVmK4
Ij^SkGERIflUSIfl DUONA xgZsj 
/j^m\SCHOLES BAKING WBA

- 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Br00klyno ir apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus. *

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

1M
l
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valančioje kreipkitės pas mus 

Pątarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dyl Koplyčios, Duodamos

j Mylimiems Pašarvoti Dovanai

. 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
<- - ... I. ■_______

I....... ...... ................1...............

nes jis buvo nuvežtas į mie
sto ligoninę, šeštadienį Solo
mon mirė. Kadangi jo mirtis 
iššaukė neaiškumą, tad koro
neris paskyrė kelius daktarus 
ištyrimui1 jo mirties.

Beje, ligonis sirgo džiova.

. <■■• ■ '‘•flsW
• ■ . , - • -..-i j

vo paslėpęs automobiliuje.
Daktaras pasiėmė leidimo 

numerį ir raportavo policijai. 
Bet kai Wheatley ir jo merginą 
plėšikai paleido, jie pranešė po
licijai apie įvykį.

SUMUŠĖ POLICMANĄ 
IR PABĖGO.

APVOGĖ VEŽIKĄ

Marquette parko apylinkės 
policija areštavo du nužiūrimu 
vyru. Bešaukiant policįjos sto
tį, kad atvažiuotų policijos ve
žimas, areštuotieji užpuolė ant 
policisto, sumušė jį, pasiėmė 
revolverį ir pabėgo. Rep.

Arthur Haughton, 3258 
Princeton Ave., pranešė, kad 
jam paėmus vesti vyrą nuo Van 
Buren ir State Sts., biskį pava
žiavus, keleivis atkišo revolve
rį, atėmė iš jo $20, o paskiau jį 
išvarė iš “cab” ir nuvažiavo.

BANDITAI ATĖMĖ AUTO
MOBILIŲ IR PINIGUS

James A. Wheatley išvažia
vo su savo mergina į šokius. Su
stojo prie 4721 Madison, ren
gėsi eiti į svetainę. Staiga juos 
užpuolė trys banditai, atėmė iš 
jo $23, o jo merginos C. Worth 
batukus. Plėšikai juos vežėsi 
kartu. Vėliau užpuolė Dr. Bi- 
shup. Iš jo atėmė $600 ir laik
rodėlį vertės $50.

Daktaras turėjo kitam kiše- 
niuje $1,000 ir deimantinį žie
dą vertės $2,000, bet banditai 
jų nesurado, žiedą daktaras bu-

Anglijos mainieriai ne
pritaria valdžios siūlymui 
pailgint jiems darbo savai
tę 5 valandomis.

Tel. TRObridge 6330 1

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioinis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanp. Inman SL, arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist's 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
• — — — —

F otografas
■ Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
; K senų padarau 
; naujus paveiks- 
: lūs ir krajavus 
: sudarau su ame- 
: rikoniškais. Rei
kalui esant
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-

; pogi atmaliavoju 
; įvairiom spalvom.
< Kampai Broadway Ir Stone Avė. 
!' prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
; 512 Marion St, Brooklyn, 

;! Tel. GLenn^re 5-6191 1

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 pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Į GREEN STAR RAR & GRILL
i LIETUVIŠKAS KABARETAS ‘I • IIt " N
į Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
į pąs “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. H 
į ’ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i
f Geriausias Alus Brooklyne

i PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

■ 1

Į 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
| (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)Šeštad., Rugpj. 2, 1947



REIKALINGOS MOTERYS

LOUIS WINZELBERG ANGELINA PRIORE

STORCH & JOSEPH RUBIN
Kings,

SAMUEL FEINER NAMUIS E. DOBSONGREGORY CLEARY

Kings,

ALEX BERGER HENRY SCHILLING COOK & PRINCE FON VILLE
hereby given that License No,

hereby given that License No

the

the
CHARLES KOHLMEYERCINCOTTADOMINICK

ROSALIA
GEORGE WENDELKEN

(179)

hereby given that License

ANIELLO NAPOLITANODIEDRICH DREWES

th®lhe
CHARLES FREDERICK

ABRAHAM LEVINE

ned

MERKELFRIEDRICH

CORTESEJOSEPH

KARL SAIER

BROCKTON, MASS
the KIRKLAND & MABLE CATOENDRESSKARI

Iš Darbininkų Judėjimo
ERNEST SCHRAN

Nauja-Zelandiečiai ProtestLEE SILVERSTEIN
MORRIS KLEIN

has

ISAAC L. HOWARD

MAURICE EGAN

BRUNOSAVERIO DARBININKŲ ĮSTAIGA

the
Kainos Prieinamos

ANNA AVITAĖILE
VITO GANGE

BAR & GRILL Matthew AHENRY WILLIAMSGIUSEPPI BASILEMANZELLALUCREZIA

Lietuviška Aludė BUYAUSKAS
Funeral Home LAIDOTUVIŲ

84-02 Jamaica AvenueARNOLD MARSHALL DIREKTORIUSLEVYERICH

Opposite Forest Parkway

Suteikiam garbingas laidotuvės

JOSEPH ZEIDATJOHN TREUELKATZMAXDE MILTCHARLES 426 LAFAYETTE STR.
Newark, N. J,

Tel Virginia7-4499 TeL MArket 2-5172

SELIG PUGATCH ABRAHAM CHERNOFF

VAKACIJOM VIETAFrank Givis
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms,

COLASUSY
DAVID MANDEL

so Medį ir Permaliavoja GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Repairing & Upholstering Mokestis $30.00 į Savaitę

JOSEPH DI MARTINI
BEATRICE WILSON

HERMAN KOTZE MRS. NELLIE DAUENHAUERADOLF. SCHWARTZ

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

MARTIN RIEGELHAUPT 
(Hamilton Food Store)

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

NOTICE
GBt 2204

WALSH & 
CONLON

NOTICE 
GB 1602 
to sell

NOTICE
GB, 12833

NOTICE 
GB 1123!

NOTICE
GB 2083 
to sell

NOTICE
GB 12900 
to sell

License No. 
undersigned

NOTICE is 
EB 548 has 
to sell beer

NOTICfE 
GB 1391 
to sell I

VISAI PASIBAIGĖ CUK
RAUS RACIONĄ VIMAS

NOTICE 
GB 2519 
to sell !

Avenue
Kings, t

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

PETER PAPPAS 
(Flatbush Coffee Shop)

SIDNEY RAVITZ

JAMES GERAllbl
Gerardi’s Dairy Products

VALENTINE FISCHER

ROBERT L. SMITH

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu j jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimq. Jūs stebėšites mano 
gorū darbu.

RUDY GIRIONI 
(Rudy's Market)

BOWLING CENTER, INC,

IRVING GOLDWASSER

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

9316 
County of 
premises.

Help wanted—female i help wanted—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

338 Lewis 
County of 
premises.

MICHAEL ROACH 
6th Ave. Bar & Grill

MURRAY SLOBIN & 
ISIDORE SILVERSTEIN

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)šeštad., Rugpj. 2, 1947

NOTICE
GB 126B3 
to sell beer 
the Alcoholic

NICK, NICKITAS ALEXIADES 
(Alexiades Bros.)

NOTICE
EB 1812

on 10, ol 
Law al 

Borough of Brooklyn 
be consumed off lh<

SAM GETZLER 
(Cut Rate Jersey Dairy)

Ęy Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

is hereby given that

NOTICE
EB 1479

1601 
County of 
premises.

is hereby given that License Nd. 
has been issued to the undersigned 

1 107 of 
Law at

2365 — 86th Street, 
County of Kings, t 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 167 of 
Beverage Control Law f.t

& FRED MOLLENHAUĖR 
(Mollenhaucr Bros. )

Beverage Control Law
Borough of Brookly 
be consumed otf tl

NOTICE is 
EB 488 lias 
to sell .beer 
the

NOTICE 
GB 9998 
to sell Beer

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10T of

Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyh, 

Kings, to be consumed off the

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

7523 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off t.he 
premises.

NOTICE 
GB 12792 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage

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

_ __  ____ Section 107 of 
Beverage " Control 

Ave

be consumed on

ISAAC L. HOWARD 
(Both l)roS.)

949-959 Willoughby Ave 
Tel. BTagg 2-8842

NOTICE
GB 2024 
to sell beer 
the Alcoholic

NOTICE 
GB 13931 
to sell beer at retail -under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control I«Av at 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed- off the 
premises.
MAX WEINBERG & IRVING WEINBERG 

(Weinberg Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
Eli 466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tne Alcoholic /Bb'verrtge CohtVol Law at 
762 Washington Ave., Borough of Biooklyh, 
County df Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK LALLY & JOHN KERINS 
(Horse Shoe Bar & Grill)

7407 — 20th Avenue 
County of Kings, tc 
premises.

be consumed on

NOTICE 
GB 9006 
to sell beer 
the ’Alcoholic

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control JJtw at 

442 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

Jcėnęe No, 
ihdersignėd

NOTICE i-3 
EB 551 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2766 Pitkin 
County of Kings, 
premises.

NETTIE & FRANK PAKAROW

NOTICE 
GB 2037 
to sell beer t 
the Alcoholic 
573 Albany -Avenue, 
County of Kings, 1 
premises.

NOTICE 
GB 11085 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
42 Hopkinson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai I under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed olf the

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

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

PROSYTOJAS
Ant Gero Rūšies Vyrų Koatų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga, 
Kreipkitės ant 9-tų Lubų

17 EAST 16th ST. 
Algonquin 4-1530.

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

At retail under Section 107 of 
c Beverage Control Law. at 

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

NOTICE 
GB 7032 
to sell beer at 
.the Alcoholic

has 
beer r 

Alcoholic 
Fulton

Taipgi, 
yi’a po

Regal Shoe Co. jau ruošiasi 
persikelti į Binghamton, N. Y. 
Reiškia, kraustosi j ieškoti pi
gesnių darbininkų. Atrodo, kad 
mūsų mieste industrijk mažėja, 
už tai daug atsako sena unijos 
vadovybė. W. Jurkevičius.

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir 1.1. Puiku 

■teisius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

NOTICE
GB 9540
to sell beer at y et a i
the Alcoholic Bevėragę Coty.ro! IAw ąt 
411 Surtlher Avenub, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ofi the 
pi-emlses.

NOTICE
GB 9258 
to sell beer at

Alcoholic
RaipIi

NOTICE 
GB 12915 
to sell beer 
the Alcoholic 
706 — 6th Avenue, Borough of 
County of kings,, to be consumed

MIECZYSLAW JAGŪSIAK

tuoj a prieš Holandiją
Naujoji Zelandija.

versiteto studentai suruošė 
protesto d e m o nstraciją, 
smerkdami holandų karą 
prieš Indoneziją.

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

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

retail under Section 107 Of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brobklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE 
GB 12874 
to sell beer at retail under Sėction 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3203 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
CotiWty df Kings, to be consumed off the 
premisos*

ANTHONY & ADELINA VAN A RIO

NOTICE is hereby given that Incense Nd. 
GB 10942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed off the 
premises.

the Alcoholic 
177 Patchen Avenue
County of 
piomlses.

CURTIS

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Driggs Avenue; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK CALDARELLA

hereby given that License No. 
been issued to thę undersigned 

retail4 under Section 107 6f 
Beverage Control Law at 

1320 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY WITTMAN & HYMAN PFEFFER 

(W. & P. Self Service Stores)

Notice is hereby given that License No. 
GB 1658- hhš been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
132 iVighlawn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tile 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11217 Was been issued to the uhdertegned 
to sell beer at retail under Section 107 of

Beverage Control tow at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12284 has been issued to the uhdevsigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ' Alcoholic Beverage Control LAw at 
156 Patchcrt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIGAH SINGFIELD-BEY & 
ELEANOR SINGFIELD-BEY

HELP WANTED—MALE 
. REIKALINGI VYRAI

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
consumed off

NOTICE 
GB 1806 
to sell beer i 
the Alcoholic 
824 Washington Ave 
County of Kings, t 
premises.

FANNY & SAUL SEI DEN 
(Parkview Dairy)

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

retail under Section 107 of 
Wontrol I.aw rt 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
426 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1639 
to sell beer at 
the Alcoholic 
1891 — 50th 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 12454 
to sell beer f 
the Alcoholic 
1856 Nostrand Ave. 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby .given that License Nd. 
GB 7348 has been issued to the undersigned 
to sei! beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control IMw at 
7024 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 11220 . ___ _
to sell beer a£ retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
455 Sumner Avenue, Rorot’gH Of Ihooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

at retail uhder Section 107 of
Beverage Control Ijuw at

Brooklyn,
o!f the

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

retail -under Section 
Beverage Control 

Street.

. Washington 
kongrėsas nepaskyrė gana 
lėšų cukraus racionavimui 
vykdyti, tai žemdirbystės 
departmentas panaikino ir 
jo racionavimą pramonės 
reikalams; bet ketina dar 
tvarkyti cukraus kainas.

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

at retail under Section 107 of
Bevčragė Cdntrol Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 2398 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1950 
to sell 
the 
6015 — 5th Avenue, 
County of Kings, t 
premisos.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
er at retail under Section It-" of 

Alcoholic Beverage Control law at 
— Avenue T, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

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

beer at retail under' Section 107 “of 
Alcoholic Beverage Cdntrol Law . at 
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

FORMAN AS 
Patyręs 

SASH IR DURŲ DIRBTUVĖJE 
Priimti Pilną Atsakomybę , 

WEST NEW YORK LUMBĖR 
& SUPPLY CO.

PARK AVE. & 52nd ST., 
WEST NEW YORK. N. J. 

Tel. Union 3-1811

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

to sell beer at retail under Section 1(>7 of 
the Alcoholic 
5601 —• 6th Avenue 
County of 
premises. 
A NASTE,

NOTICE 
GB! 8967 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
8704 — 4 th Avenue 
County of Kings, t< 
premises.

ROSE ELIZABETH PUCCIARELLl

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control J-aw, at 

216A Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, VINCENT P. VIGILANTE 
(Sunrise Food .Stores)

NOTICE 
GB 2108 
to sell beer at retail under Sec 
the Alcoholic 

10th Avenue, 
Kings, to

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

retail under Seer,-on ’07 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brookiyri, 
be consumed off the

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

306 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King's, to be consumed off the 
premises.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

194 RalpIi Avenue .Borough of Brooklyn, 
founty of Kings, to be consumed off the 
premises.
STUYVESANT HEIGHTS COOPERATIVE 

. SOCIEY, INC. •

is hereby given that License No. 
has been 1 issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic jBeverage Control Law at 
148 —■ 20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumedToff the 
premises.

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

retail under Section 11>7 of 
Beverage Control Law nt 

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

NOTICĘ
GB 7272 
to sell beer t 
the Alcoholic

NOTICE
GB 12793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrdl 1/a.w at 
1166 Coney Island Ave., Borough of B’klyri, 
County of Kihgs, to be consutncd off the 
premises.

SEYMOUR FRIEDMAN & 
GEORGE GOLDMAN 

(Fbodmart, Self-Service Stores)

NOTICE is he it-by given that License No. 
GB 1994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ’’Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

HAROLD BERT PEDERSEN

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

retail unjer Secti. n 10 
Beverage Control 

Borough of 
be consumed off

JAUNA MERGINA
KAIPO MOTINOS PAGELBININKfi ’

Patyrimas nereikalingas, bet tinkamas dar
bas tai, kuri norėtų išmokti būti gpra šei
mininkė. Vaikų nėra. Asmenybės paliudiji
mai reikalingi. Gaus nuosavų kambarĮ ir 

maudynę. Maža alga laike moklnimosl,
RAŠYKITE f 
ADVERTISER 

115 REMINGTON ROAD 
MANHASSET, L, I.

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

beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

" THOMAS G. VENTURA.
(7 and 2 Food Stores)

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 12598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seci’on 107‘ <>f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Scheijectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *
RALPH. FRANK & JOHN J

NOTICE is hereby givert that License No. 
GB 7163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10r' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

at retail Under Section 107 of 
.... _____ 1___ „j Cdhtrol Lav at
2345 Mcbqnald Ave., Borobgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consulted off ihe 
premises.

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

1( 7 of 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE
GB 8930 has been issued to the undersignctl 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control, Law at 
9515 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

to sell beer at retail under Section 107 <-f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undecsitned 
at retail under Section J 07 <>f 

Alcoholic Beverage Control Law nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE
GB 1687 
to sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law a(

Avenue, Borough of Brooklyn 
Kings, to be consumed off

NOTICE 
GB 1433 
to sell beer n 
the Alcoholic 
1834 Flatbush Ave 
County of Kings, 
premises.

is hereby given that License Nd. 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control laiw at 

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

Alcoholic 
Franklin 

County of 
premises.

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

i 107 of 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off įhe

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell r.eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
HAROLD

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Sec-, 
the Alcoholic Beverage Control 
302 — 7th 
County of 
premises.

NOTICE 
GB, 9013 
to sell beer u 
the Alcoholic 
132 Ralph 
County of Kings 
premises.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

'Hllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll^

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer* Wipe Liquor

No. 
has been issued to the undersii. nod 

retail under 197 of
Beverage Control I aw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 9957 
to sell beer 
the Alcoholic 
9122 — 3rd Avenue, 
County of 
premises.

County of 
premises.

NOTICE 
GBi 2126 
to sell beer t 
the Alcoholic 
648 — 5th Avenue 
County of Kings, t 
premises.

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

ion 1(7 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law ar 
Brooklyn, 

the

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

retail under Section 197 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

uhder Section 107 of

the Alcoholic 
1846 Fulton ’Street, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7321 
to sell 
the 
997 
County of Kings, 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brobklyn, 

the

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

beer at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5424 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law :ii 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed o.'f lhe

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE 
EB 1465 
to sell beer 
the A'lcohollc

NOTICE is hereby givin that License 
EB 1193 has been issued to the undecsi;-. 
to sell beer at retail under Section 167 
the Alcoholic Beverage Control Law 
761 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ISIDORE SHAPIRO & MORRIS SHERMAN

! is hereby giveft- that License No.
• has been issued to the undersigned 
beer at retail under Sec.lcn 167 of 

Alcoholic Beverage Control Law nt
Borough of Brooklyn, 
bė consumed off the

NOTICE 
GB 1256 
to sell beer a 
the Alcoholic 
8703 — 3rd Avenue, 
County of 
premises.

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
GB 1589 
to sell beer at 
the Alcoholic 
297 — 7th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that 
GB 7305 has been issued to the 
io sell beer at retlfll under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 11214 has been issued to the undersigned 
to sell laier at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — lith Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

Kanados .
Black Horse Ale

NOTICE i 
GB 11967 
to sell be, 
the 
240 
County of Kings, 
premises.

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

i>eer at retail under Section \t)’ of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Broor.ijn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail undec Section 107 cf 
Beverage Control I tw st 

Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed ol f the

NOTICE 
GB 2249 
to sell beer f 
the Alcoholic 
5417 — 5 th Avenue 
County of Kings, t< 
premises.

NOTICE is hereby given t|iat License No. 
EB 1191 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 117 of 
the Alcoftblic Beverage Control Law aY 
909 Franklin Avenue, Borobgh Of Rrooklyh, 
County of Kjngs, to be consumed- on the 
pi-etnises.

JOHN & JAMES PAPAIANOIJ 
VASILIOS PANORGIOS

Taiso Visokius Namų Ra 
kandus - Furniture. Šutai

Pereito mėnesio pradžioje 
staigiai mirė Rožė Kaslauskie- 
nė. Velionė buvo Laisv. skaity
toja. Priklausė prie Moterų Ap- 
švietos Kliubo ir kitų pažangių 
organizacijų.

352
County of Kings 
premises.
IVORY

NOTICE 
GB 1339 
to sell-beer 
the Alcoholic 
902 Cortelyou Road 
County 
premises

Is hereby given that License No.
I has tx-en issued to the undersigned 
beer at retail under Section !(>7 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed

Palaidota miesto kapuose 
Paliko nuliūdime vyrą, sūnų 
dukrą, giminių ir draugų.

NOTICE 
GB 7470 
to sell beer at 
the Alcoholic 
207 fiewis 
County of 
premises.

National Committee Shoe
workers Unity turėjo pikniką 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke. Piknikas pavyko gerai. Bu
vo skanių valgių, koncertinė 
programa ir prakalbų. Tarpe 
kalbėtojų buvo United Shoe 
Workers of America, CIO vice
prezidentas William E. Thorn
ton ; Paul Salvaggio, USWA 
Mass, valstijoje direktorius ir 
kiti.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1659 has been issued-to the under tig ted 
to Hell beer at retail under Section 1C7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law i.t 
416-24 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
-premises.

REGAL

NOTICE is hereby1 glvėh' thrit Lignite Nd. 
GB ?091’ has been irtsuhd tir'the ūndbi-šlgiied 
to sell beer at retail undqr *^ection 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8818 — 3rd Aventib .Bdrough df Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prejniscs,

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

retail under Section 107 or 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed orf the

NQTIUE is hereby ,tl)ai; License No. 
GB 12680 has been issued id the Uhllersigned 
to sell beer at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
443 Tompkiris Avenue, Boboiigh of Brooklyn, 
County, of Kings, to bė consumed off 
premises

NOTICE is hereby given that I iceiise No. 
GB 7797 has been issued to the under.-.igno.l 
to sell beer at retail und<-r Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control f,nw ;,t 
4722 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off too 
premises.

NOTICE
GB 11868 hits been issued to the Undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LAw at 
457 Tompkins Avenlie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDMUND C. HAYNES

REIKALINGI
Patyrę rankovių ir kalnierių siuvėjai, kraštų 
siuvėjai, operatoriai prie moteriškų džtakėtų. 

Nuolatinis darbas. Labai gera-alga.
SELBERT CLOTHES, INC. 

19 Hope Street, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License 
EB 1814- has ten issued to the undersigned 
to sell beer at retail under SeeJon 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 —- Avenue M, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

NOTICE 
GB 2500 
to sell beer * 
the Alcoholic Beverage 
4120 — 10th Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
NATHAN ERLICH &

Whitey & Marty’a Food.Stores

NOTICE its hereby given that License No. 
GB 2144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sėction 107 of 
Ute Alcoholic Beverage Control rrftw at 
2317 Voorhiės Avenue, Borougn of Brooklyn, 
County of Kirtgs, to be cohsumed off the 
premises.

LOUIS

is hereby given that I lednae No. 
has been issued to the unde.-iivned

retail ’indei' Section 107 <f
Beverage Control law rt 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed otY Vne

NOTICE is hereby 1 
GB 2200 has been i«| 
to sell beer at? retal\ 
the Alcoholic Beverage Conlr’ol Law nt 
2618 — Avenue Z, Bordlikli of Brooklyn, 
County of Kings, to be cdnšUtriėd off the 
premises. ......

NOTICE 
GB 2125 
to sell ncer a 
the Alcoholic 
1055 Flat lands 
County of 
premises.

NOTICE is hereby gjven that License No. 
EB 487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undec Senior. 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
777-9-81 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. '

RICHARD 
THOMAS

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319 — 18th Avenue, Worough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed cn the 
PFertllSes. Į

SAUL SILVERMAN

NOTICE 
GB 1324 
to sell beer r 
the Alcoholic 
287 -- 5t 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 424 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
188 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PARK LANE DEL., INC.

Is hereby given that Litensc No. 
has been ixsued to the undo.-.’it-ncd 

t«e«r at retail uhd-T Section ;i7 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to s^ll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. •»

SOIj-MOR DELICATESSEN, INC.

Pas mus jau yra didelė be
darbė, nes yra 8,500 bedarbių. 
Surašą padavė Social Security 
raštinė vietos laikraštyje, pas
kelbiant faktą, pagal reikalavi
mą nedarbo pagalbos.

Fabrikantai skelbia, kad kas 
dvi savaitės oda brailgs, o tas 
ves prie aukštesnių kainų ant 
čevėrykų. Aš, kaipo čeverykų 
žinovas ir pardavėjas, tai gau
nu nuo kompanijų biznio at
skaitas apie tą reikalą.

Brocktono ir apylinkės batų 
dirbėjai nusitarė pakeisti uni
jos valdybą. Dalykas tame, kad 
senosios valdybos nariai laikosi 
reakcijos pusėje ir negina dar
bininkų reikalus. Reikia išrink
ti naujus U. S. W. A. viršinin
kus, žmones, kurie stoja už su
sivienijimą su CIO.

Balsavimų lentelė rodo se
kamas pasekmes, kad už senų

Pavyzdžiui gali būti W. L. 
Douglas Choe Co., kuri čia yra 
viena iš didžiausių dirbtuvių, 
jau yra pasistačius naują dirb
tuvę Scranton, Pa. mieste ir 
rengiasi ten persikraustyti 
jieškodami pigių darbininkų. 
Bet jeigu visi batsiuviai apsi
jungs į vieną galingą ir didelę 
uniją, tai tada perkėlimas fa
briko į kitą miestą jai nesuteik
tų pigių darbininkų, nes ji tu
rėtų visur mokėti tą pat al
gą, kaip Brocktone, .taip ir 
Scrantone.

didelė 
A. C. 
1,510 
prezi- 

į vice-prezidentus nau- 
317, į 

naujas — 
Dar nevisi

REGISTRUOTOS SLAUGES 
ABEENAS DARBAS—8 VALANDŲ DIENA 

GYVENTI ČIA PAT 
JREGULIARIAI ŠIFTAI

Apmokamos Vakacijos, Pašalpa Ligoj ir 11 
Kreipkitės į Supt, of Hospitals 

' DU BOIS HOSPITAL
MAPLE AVE., DU BOIS, PA.

(182)

irt hereby • given that I.iceni-c No. 
has been issued to the undersigned 

at x’etail under Section b.7 of 
Beverage Control Law at 

459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
GB 1664 has been issued to the undersigned 
to sell ijeer at retail under Section i(/i of 
the Alcoholic Beverage Control I aw n! 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
(Washington Butter & Egg Market)

prašalinimą balsavo 
didžiuma narių. B. S. 
naujas kandidatas gavo 
balsų, o senas — 351 į 
dentus 
jas gavo 469, o senas 
finansų raštinihk: 
566, senas — 350 
lokalai balsavo,% bet nariai kal
ba, kad reikia išrinkti naujus.

Fabrikantai tuo reikalu susi
rūpino ir leidžia gandus per 
vietinę jų reikalus atstovau
jančią spaudą, kad jeigu darbi
ninkai stos į didelę CIO uniją, 
tai būk fabrikantų biznis su- 
mažės.x žinoma, tai yra blofas. 
Jeigu darbininkai visos apylin
kės bus gerai organizuoti į di
delę uniją, tai jie savo reikalus 
geriau apgins, o dėl to biznis 
nemažės.

NOTICE 
GB 12831 
to sell ’>cer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
294 Cornelia Street 
County of Kings, t 
premises, 

MICHAEL CASCIO

hereby given that Ucen/.e No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section IC7 of 

Alcoholic Beverage Control Law nt 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT F. SMITH 
, (Bob’s Smith’s Tavern)

Staigiai susirgo Antanas Rai
la. Dabar yra jau geresnis, ser
ga savo namuose, bet gydyto
jas lankyti draudžia, kad ligo
nį palaikyti ramybėje.

Darbe, prie naujos čeverykų 
mašinos, sunkiai susižeidė Pra
nas Čereška. Sužeidė ranką, 
serga namuose, nors kaulai ne
sulaužyti, bet ims kelis mėne
sius, kol susveiks.

Serga Jonas Navirauskas, 
skauda ranką, negali dirbti jau 
kelios savaitės laiko, 
serga Ona Mineikytė, 
daktaro priežiūra.

Jau nesykį buvo Laisvėje ra
šyta, kad sunkiai serga Ona 
Kelly. Visi jos draugai ir drau
gės linki jai greitai susveikti.

Dienraščio Laisves naudai 
piknikas įvyko liepos 4 d., May- 
narde. Jis gerai pavyko. Iš 
Montello suorganizavime buso 
gražiai pasidarbavo A. čerka
sas ir P. Baronas. Tikietus kon
troliavo J. Kukaitis ir P. Baro
nas. Tikietų platinime gražiai 
pasidarbavo: K. Beniulis, J. 
Kukaitis, J. Grigas, P. Baron, 
W. Yurkevičius. Pinigais paau
kavo Liuosybės Chorąs $10, 
LLD 6 kuopa — $10, ir Moterų 
Apšvietos Kliubas $10. Pinigai 
perduoti drg. D. Jusiui.

’ žolynas.

5713 — 16th Avenue 
County of Kings, to 
premises.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

$150 ■
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

NOTICE 
GB 1771 
to scl I i 
the 
7813 —•, 15th Avenue 
County of Kings, U 
premises.

Coty.ro
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NewYirko^/WaZliiiov
CIO Reikalavo 
Prašalinti Priešišką 
Unijai Teisėją

Pavojingiems Laivams Įsakė 
Išplaukti iš N. Y. Porto

Pasiryžęs nedaleisti panašių 
dalykų, kaip kad atsitiko 
Texas City, Texas valstijoje ir 
Brest, Francijoje, didžiojo 
New Yorko gaisragesybos ko
misionierius Quayle įsakė 
dviem su nitrate prikrautiems 
laivams “tuojau apleisti prie
plaukas ir prasišalinti iš mies- 

Ito ribų.”
Laivai buvo sustoję Brook- 

lyno prieplaukose — nežino
jome miegą po mirties spar
nu, Medeket buvo sustojęs 6- 

ban Prieplaukoje, Bush Termi- 
: nal, o laivas Molda — 34-je 
prieplaukoje, Hamilton Ave.

1 Dėkui Darbininkams 

paprastai, į pavojų 
lą atkreipė orga- 

. . _ _ i Utz-Hou darbininkai unijistaiAnt Indonezy I laivakroviai, atsisakydami ten
* I loduoti prekes, jeigu jiems ne-

Amerikinis Komitetas Indo-j bus mokama dviguba mokes- 
nezijos Nepriklausomybei Gin-j tis, kokia nustatyta prie per
ti, liepos 31-mą, iššaukė masi-: kraudinėjimo amunicijos. Se-, 
nę unijų ir kitų demokratinių i kė gaisragesybos departmento 
organizacijų demonstraciją-pi-1 inspekcija ir patvarkymas, 
kietą prie Holąndijos konsu- Į Komisionierius sako, kad 
lato, 10 Rockefeller Plaza,! miesto taisyklės įgalina jį už- 
New Yorke. Iškvietė darbiniu- drausti bile ką, kas atrodo 
kus tiesiai iš dirbtuvių, 5 va- pavojumi gyventojų sveikatai 
landą. Ragina protestuoti prieš ir gyvybei. Jis pareiškė: 
dutehmanų vedamą kalią prieš! “Aš susidariau išvadą, kad 
indonezus. laivai gręsia rimtu pavojumi

Komitetas taipgi ragino vi- j gyvybei 7,500,000 miesto žmo- 
sas organizacijas ir asmenis Į-----------------------------------------
telegrafuoti protestus a aisty-; T'jLigj
bes departmentui, Jungtinių | > Inldl JlalŲll IdldJlU 
Tautų Saugumo Tarybai ii ^e- PplXLnl|ppi|| QfYpiIrn 
therlands ambasadoriui E. j uvlZKvilvvlŲ OliCiKv 
Van Kieffens, Washingtone, i 
Prašo reikalauti UN, kad veik- j 
tų sudrausti agresorius.

pareiškė, 
C. Surp- 
reiškiant

vyriausiam miesto 
magistratui Edgar 
unija kaltina Surp- 
jis streikuojantiems 

Trust Co. bankų!
yra ne tik ne 

bet bendrai nuo-

New Yorko CIO 
kad teisėjas Abner 
less esąs “surplus,” 
—perviršis, nereikalingas.

Laiške 
teisėjui - 
Bromberg 
less, kad 
Brooklyn
darbininkams 
bešališkas, 
dingai nusiteikęs prieš darbi-;
ninkus.”

Surpless labai piktai išsi- 
reiškiąs prieš streikierius, 
dydamas juos suvaryti atgal į 
darbą be laimėjimo, 
reikalauja jį prašalinti.

Uni.ja

n • • • v v ' Kaip parProtestuoja pries Kara imiestui atvd
. • w - l nizuoti ’dar

Du šimtai Staten Island 
! gelžkeliečių esą pasiruošę 
j streikuoti ateinantį pirmadie- 
I nį, jeigu pirm to nebus išpil- 
į dyti jų reikalavimai pagerin-Mūsų “Lygybė”

Trys kasininkai Brooklyn f.u (|arį0 sa]ygųt prašalinti ne- 
Trust Co. banko, dabar ran
dasi streike, pikietavo firmos 
prezidento Georgeprezidento George V. Mc-: gekmac]jeniais 
Laughlin’o namus, 740 Park 1 niais 
Ave., New Yorke. Pikietuoto- 
jai nešė plakatą su užrašu, 
kad jų prezidentas, pats gau
damas algos po tūkstantį sa
vaitei, jiems neduoda daugiau 
$45 savaitei.

mokamus laukimo laikotar
pius, mokėti daugiau už darbą 

! ir šventadie-
! niais.

Streikas paliestų apie 10,- 
: 000 keleivių tarpt St. George 
1 ir .Arlington, South Beach ir 
■ Tottenville.

Virš milionas auto mašinų 
pervažiavusios mokamuosius 
tiltus į Rockaways per vieną' 
birželio mėnesį. Per Marine 
Parkway pervažiavo 474,527, 
o per Cross Bay — 606,371.

Sveiksta

Lankėsi Laisvėje

Reikalavo Statyti 
Darbininkus prie 
Rendy Kontrolės

Praeitą ketvirtadienį lankė
si Laisvėje Juozas Alekna, iš 
Milford, Mass. Jis New Yor- 

! kan atvyko keletui dienų, tu
rėjo reikalų LDS raštinėje, tai 
drauge užėjo ir dienraštį [.lais
vę aplankyti ir laisviečiams 
“helio” pasakyti.

Premjera Ketv., Rugpjūčio 7 d. 
Nepaprasta Slaptinga Avantiūra! 

Eagle-Lion Filmos, Ine. 
perstato

Sally Gray * Trevor Howard
Rosamund John

“Green For Danger” 
su Alastair Sim kaip 
inspektorium Cockrill

WINTER GARDEN
* Broadway prie 50th St.

Atvėdintas Oras—Nuolat Rodoma

Walter Meilūnas, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo bar- 
tenderis, praėjusi ketvirtadie
ni sugrįžo iš Halloran ligoni
nės. Liepos 16-tą ten operavo 
jo koją. Skausmai dar lyg su 
žirklėmis pagnaibo pjautąsias 
vietas, tačiau viskas gerai, yra 
viltis visiškai sugydyti, sako 
linksmas, vėl atsistojęs ant 
savų kojų, Meilūnas.

Linkime greit sustiprėti.
R.

Philadelphia. — Gabena
ma Argentinai 1,000 trakto
rių. •

JUNE HAVER • MARK STEVENS

“I Wonder Who’s 
Kissing Her Now” 

Spalvuotas!
* Su linksmu perstatymu ant pagrindą * 

BUD ABBOT ir LOU COSTELLO 
EXTRA: MAURICE ROCCO

ROXY 7th Ave. ir 50th St.
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Pirmutinė tos Rūšies Filmą! Sujaudinąs 
drąsus aikitėn iškėlimas religinės 
neapykantos Amerikoj šiandien!

DOKE SCHARY I’ERSTATO
Robert Young ♦ Robert Ryan 

Robert Mitchum

“Crossfire”
Rodoma Dabar.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

Durys atsidaro 9:30 A.M. 
Nuolat Roti.—Moksliniai atvėdinta,--

Nebrang. Kainos

____ j___

Groucho Marx su Carmen 
Miranda juokingoje filmoje 
“Copacabana,” rodomoje 
Broadway Teatre, New Yorke.
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MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Mathauaen koreentiacijoa stovykla, ruaų okupacijos ęuožte Austrijoj, pervesti Aus- • 

t rijos valdžiai, kaip paminklas tūkstančiams žmonių, kuriuos ten naciai nužudė. 
Franci ja . . . Generolas de Gaulie sugrįžta j politinį gyvenimų, tapdamas galva naujos 
francūzą partijos! Teroras krato Palestinų, išsiveržus naujiems susikirtimams! Matyk 
žydus pabėgėlius smarkiai priešinantis, kuomet anglų kareiviai bando sulipti į pabė
gėlių laivui Imperatorius Hirohito apžiūrinėja didžiulį Saga m i tvenkinį, pradėtų Ma
tyti S metai atgal. Chinija . . . Matyk milžiniškus, pragaištingus pot Vintus! T ūks t a il
čiai nuskendo! Milional tapo benamiais! Nepraleisk naujausio March of Timo. . . 
"NEW TRAINS FOR OU)?” Matyk gelžkelių atsakymų į oro linijų varžytines!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St.

nių. Įsakiau abiejų linijų virši
ninkams be delsimo išplukdy
ti tuos laivus. Taip pat patvar
kiau miestavai marininkystės 
divizijai tuojau raportuoti 
man atplaukimą bile kurio ki
to laivo, kurio krovinys dali
nai ar visumoje susideda iš 
ammonium nitrate.”

Komisionierius sako, kad jis 
sušauks atitinkamą konferen
ciją ateinantį trečiadienį tiks
lu išdirbti pastovias taisykles 
atsinešimųi į laivus, gabenan
čius tokius krovinius.

Tokie laivai, aišku, turėtų 
būti leidžiami sustoti tik kur 
nors toli nuo miestų. Užtenka
mai bloga, jeigu ištinka nelai
mė ir nusineša gyvybes įgulo
je turinčių dirbti žmonių. Lai
vas negali apsieiti be įgulos. 
Bet tokie laivai turi galėti ap
sieiti be stočių didžiuosiuo
se portuose, kur stato į pavo
jų minių žmonių gyvybę ir 
sveikatą.

N e ž i ūrint komisionieriaus 
įsakymo, laivas Medaket vėlai 
ketvirtadienio vakarą tebebu
vo prieplaukoje. Kompanija 
aiškinosi, kad įgula, ištrūkusi 
iš laivo, pasklido po miestą, 
nebegalinti sugaudyti. O laivas 
Molda jau buvo iš prieplaukos 
ištrauktas toliau nuo kranto į 
Gravesand Bay sritį.

Amerikos Darbo Partija 
prašė New Yorko gub, Dewey 
skirti darbininkų, vartotojų, 
rendauninkų ir veteranų atsto
vus į rendų klausimais patarė
jų tarybas. Valstijoje bus 
įsteigtos 36 tarybos prižiūrėti 
rendų klausimą pagal naująjį 
federalį rendų kontrolės įsta-1 
tymą.

Darbo partijos • viršininkas 
Hyman Blumberg taipgi ragi
no Dewey sušaukti specialę 
seimelio sesiją uždraudimui 
evikėijų bent vieniems 
tams.

Ketvirtadienį atlankė lais- 
viečius George Dagys ir' Ka
zys Literskis iš Toronto. Ka
nados, šiuo tarpu atostogaują 
didžiajame Brook lyne - New 
Yorke. Svečiuojasi pas So. 
Ozone Park Vasiliauskus ir jų 
šeimą. Dienraščiui abu -sve
čiai dovanojo po dvidolerinę.

me-

Taksiko Vairuotojas 
Areštuodino Plėšiką

api- 
plė- 
Bet 
Pa-

Taksiko vairuotojas David 
Bruce, bronxietis, buvęs 
plėštas ginkluoto jauno 
šiko, iš jo atėmęs $14. 
Bruce greit “atsimokėjo.’
matęs policijos auto, jis staiga 
užsuko priešais jį. Policija su
prato, ko reikia, dviejuose ap
supo keleivį Victor Vicinan- 
zą, atėmė iš jo užtaisyta re
vel veri ir areštavo.

_ __________________________ )

Klausimas Bešališkumo
Miesfavasis Marine and 

Aviation komisionierius Rei- 
nicke suspendavo lėktuvų sto
čių direktorių Elmer Haslett iš 
pareigu, kaip to reikalavo 
teisminis egzaminierius Wes- 
chler savo raporte. Kaltina, 
kad būdamas miesto valdinin
ku Haslett turėjo ryšių su pri- 
vatiškomis firmomis, kurių 
reikalai galėjo susikirsti su 
miestavah’iais.

Išvyko Paikio
Anastazija Buknienė, Prano 

Buknio lydima, pradžioj? šios 
savaitės išvyko paviešėti pas 
Buknio seserį, gyvenančią (re
gis) Brocktone-Montell.0. Ti
kisi gerai pailsėti pas draugiš
ką g’iminę, gražioje aplinku
moje. Apie tą vizitą ji svajojo 
dar lovoje gulėdama po ope
racijos. Liepos 8-tą ji laimin
gai pergyveno sunkią operaci
ją. Po to apie porą savaičių iš
buvo ligoninėje, paskui ilsėjo
si namie. R.

MIKE
Petėr Montvidas, 76 m. am

žiaus, gyveno 958 UtifTa Avė., 
Brooklyne, mirė namuose, lie
pos 31 d.
graboriaus J. Garšvos koply
čioje, 231. Bedford Ave. Lai
dotuvės įvyks rugpjūčio 4-tą 
d., Kalvarijos kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime seserį 
Barbara Mažeika, 5 “nieces” 
ir vieną “nephew.” Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi1 graborius 
J. Garšva.

Kūnas pašarvotas

Vakar buvo pranešta, kad 
Kazimieras Rafanavičius bus 
laidojamas rugpj. 4 d., dabar 
laidojimo diena pakeista į 
rugpj. 3-čią. Tad įsitėmykite, 
kad laidotuvės įvyks šiandien, 
2 vai. dieną.

Jį

Tėvų Vaidas, 
Vaikams Ašaros

Itali-
New

Pirm pat išplaukiant 
jos laivui Saturnia iš 
Yorko polio, atskubėjo iš Chi- 
cagos Mrs. Nicolella, buvusi 
Mrs. Hammano, sulaikyti nuo 
išvežimo jų^abiejų dukrelę Fi
lipinų, šaukdama, kad mer-! 
gaitė tėvo pagrobiama. Tė
vams už ją besitampant ir ad
vokatams ginčijantis, 9 metų 
amžiaus Filipina isteriškai 
verkė. Ji išplaukė su tėvu.

Liepos 31-mą buvo užėjęs 
susipažinti su laisviečiais Jo
nas Ignatavičius, vienas taip 
vadinamų išvietintųjų, nese
niai atvykęs į Brooklyną ir ap
sigyvenęs Laisvės kaimynuose.

Ignatavičius, jaunas vyras, i 
kilęs iš Dzūkijos, pirm, karo 
gyvenęs Kaune, dirbęs Lietū- 

i kyje buhalteriu. Karo metu, 
;sakė jis, buvęs vokiečių išvež- 
i tas į Austriją, iš kur pateko 
I pas gimines į Pennsylvaniją.

Brooklyne, sakė jis, norėtų 
apsigyventi, jeigu tiktai gaus 
d arba

Tikrai Buvo Šilta
Liepos 30-tą buvo rekordi

nė šių metu šilčiausia New- 
Yorke diena, temperatūra pa
siekė 92 laipsnių. Tačiau ne
buvo šilčiausia liepos 30 ta. 
šilčiausios rekordą tebeturi 
1917 metai, tuomet buvo 95 
laipsniai.

į World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

SENIAUSIA ir GERIAUSIA
dėl

PUNDELIŲ 
T VISAS DALIS SOVIETŲ

’ SĄJUNGOS
Iš anksto apmokėtais muitais.

Maisto Pundeliai
Nauji ir Padėvėti Drabužiai
1. Mes chemikalais išrūkome
2. Pundeliai apdraudžiami

MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS 
ORGANIZACIJOMS

UŽSAKYKITE PUNDELIUS 
PAGAL NUMERIUS

u
ARTHUR WHITTEMORE 
JACK LOWE, jauni ameri

kiečiai piano duetistai, skam
bins Stadiumo Koncertu pro
gramoje šį šeštadieni, rugpjū
čio 2-rą, Lewisohn Stadium, 
138th St. ir Amsterdam Ave., 
New Yorke. Jiedu skambins 
Liszt’o “Concerto Pathetique” 
ir kitus kūrinius. Philharmo- 
niškai Simfonijos Orkestrai 
vadovaus Richard Korn.

ir
e

STANDARTINIAI MAISTO 
PUNDELIAI

NO.
WT .?
WT 4
WT 5
WT 6

$11.50

16.74
11.94

7
8

10
11

15.01
4 4.32 
15.29 
J i.63
5 2.06

STANDARTINIAI 
PUNDELIAI

WT 
W'F 
WT 
WT 
WT

DRABUŽIŲ

Num. Kaina
B20L—Vyriškas Siūtas,

Pauhišaips, Čeverykai .... $39.06 
B20 —Motor. Siūtas, čeverykai $36.38 
B10L—Moterim Siūtas,

Pamušalas, čeverykai .. 
B10 —Vyt iš. Siūtas, Čeverykai 
R15 —Vyriškas Apsiaustas, 

Čeverykai ...........
B25 —Moteriškas Švarkas, 

Čeverykai ...........

$38.47 
$36.36

$42.81

$42.78

Raštinė atdara šeštadieniais.

Pirmadieniais—atdara tik 
draugijoms ir organizacijoms.

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, telefohuokite arba 

‘ ateikite ,

OHIO TOURISTS
incorporated

18 W. 23rd St. 
'NEW YORK 10, N. Y. 
111. ORchard 4-4440

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PARDAVIMAI

Cary Grant, Shirley Temple ir Myrna Loy filmoje 
The Bachelor and the Bobby-Soxer,” rodomoje Radio 

City Music Hall, Rockefeller Center.

New York. — DuPontų 
kompanija per pusmetį pel
nė $61,619,650.Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai: Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.

(x)

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

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam 'A>e. ir 138th St., New Yorke. Filharmonijos Simfonijos Ork. 
artistą . . . Simfonijos po

su 110 
žvaigždėmis. . . Tikietai nuo 30c, 60c ir daugiau.

VAKARAIS 8:30

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569 .

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNIOty AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-M1J8

PASKUTI N F: SAVAITE!!!
SJ VAKARĄ .'—PAGANINI, SHOSTAKOV1CH, SCHUBERT

su ARTHUR, WHITTEMORE ir JACK LOWE, dou pianistais; 
vadovauja RICHARD KORN

PIRMAI)., RUGPJ. 4—Visa programa BEETHOVENO
ŽINO FRANCES CATTI, smuikininkė;
vadovauja ALEXANDER SMALLENS

ANTRA!)., RUGPJ. 5—GERSHWIN-BENNETT, HAYDN, COPLAND;
vadovauja ALEXANDER SMALLENS

TREČ., RUGPJ. 6 ir KETVIRT., RUGPJ. 7—Šauni BALETO programa; 
žvaigždžiuoja MARKOVA—DOLIN' ir ANSAMBLIS

ŠEŠTAI)., RUGPJ. 9—EUGENE ISTOMIN, pianistas JOSEPH FUCHS, smuikininkas; 
vadovauja ALEXANDER SMALLENS

• 'i

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

Peter
1 KAPISKAS

twin
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES
į

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

<
Peter Kapiskas

Tel. EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Dailyjšestad
n

J
Rugpj. 2, 1947




