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Kas Ardo Prekybą •
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sakė seeimui, kad Amerika 
suvirs dvigubai daugiau iš-

MAISTO BRANGIMAS .
Mėsa New Yorke ir ki

tuose didmiesčiuose per sa
vaitę pabrango 2 iki 4 cen
tų svarui, sviestas 2 cen
tais. Brangsta ir kiaušiniai.

DAR ŠTOKUOS MAISTO
Washington. — Jungtin. 

Tautų Maisto ir Žemdirbys
tės Organizacija raportavo, 
kad įvairiems kraštams što
kuos maisto iki 1951 metų.

Lake Success, N. Y. — 
Indonezijos vice-premjeras 
A. K. Gani atsiuntė kable- 
gramą Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai, prašydamas 
tuoj paskirti tarptautinę 
taikymo komisiją. Ta komi
sija turėtų tarpininkauti 
derybose dėl karo baigimo 
tarp holandų ir indonezų; 
ji taipgi turėtų žiūrėti, kad 
nei viena nei kita pusė ne
laužytų pertaikos (paliau-

meta vienos Amerikos tar
pininkavimą, kurį holandai 
užgyrė.

Indonezijos vyriausybė 
pranešė, kad ji “pilnai pasi
ruošus” pasiduoti bet ko
kiam Saugumo Tarybos 
sprendimui kas liečia gin
čus tarp Holandijos ir In
donezijos Respublikos.

įmonių vice- 
Noah Dietri- 

kad tyrinėjan- 
omiteto advokatas

kad (gal) teismas atmes 
visą ta įstatymą, kaip prie
šingą šalies konstitucijai.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

gabena savo dirbinių par
davimui į užsienius, negu iš 
užsienių perka. Tatai, girdi, 
ir “panaikina pasaulinės 
prekybos lygsvarą.”

kartu jis pranešė, kad 
jau spalių mėnesį šiemet 
Anglija išbaigs visą pokari
nę paskolą iš Amerikos.

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė savo valdi
ninkams patikrint šalies iž
do “taupymus”, kuriais gi
riasi republikonai kongreso 
nariai. Trumanas įtaria, 
kad jų bosaujamas kongre
sas paskyrė pinigų tik pu
sei metų įvairiems valdžios 
reikalams, kad galėtų pasi
girti taupumu.

Hanover, Vokietija.—Td- 
po areštuotas Josef Hofer, 
buvęs direktorius Oswiecim 
stovyklos krematorijų, ku
riose naciai degino savo nu
žudytus svetimtaučius. Da
bar Hoferį išdavė pasime- 
tėlė jo pati.

garbino ir gynė?
Na, o Vengrijos ir kitų 

kraštų žmonės, sužinoję, kas 
per “Amerikos pilietis” tas 
ponas Thuranskis, labai ir la
bai prastai į mūsų kraštą pa
žiūrės!

me neleidžiama žmonėms 
padoriai gyventi pagal savo 
norą.”

Kartu Indonezija ragina 
Ameriką pasistengti, kad 
greičiau būtų sudaryta 
Jungtinių Tautų tarpinin- 
kystės komisija. Tuo būdu 
Indonezijos Respublika at-

čių valdžios narys, ramino 
savo partijos žmones seime, 
kad valdžia, girdi, neatsisa
kys nuo pramonių sociali- 
zavimo.

Valdžia, be kitko, nutarė 
75 nuošimčiais aptaksuoti 
pelnus iš įgabenamų sveti
mų judamųjų paveikslų.

(Amerikos* Wall Stryto 
balsai jau protestuoja prieš 
tokį amerikinių judžių aPr 
taksavimą.)

Athenai. Graikija. — N. 
N. Daiyl News korespon
dentas Robertas Conway 
atrado, kad monarchistai 
melavo apie tariamus de
mokratinių partizanų žiau
rumus. Monarchistai pasa
kojo, kad partizanai, gir
di, viename kaime perpjovę 
gerkles vienuolikai moterų 
ir vaikų ir kitaip nužudė 
dar 27 kaimiečius. Bet kai
mo žmonės liudijo Conway, 
kad partizanai nukovė tik
tai vieną kaip šnipą-išdavi-

Vakar buvo “čiameckio 
šeima,” šiandien Thuranskis, 
rytoj bus surastas.dar vienas 
ar kitas “nukentėjusis.” Ir 
taip, be mferos ir čienios, mū
sų stambioji spauda muilins 
savo skaitytojams akis!

Washington. — Pasauli
nis Atsteigimo Bankas da
vė Holandijai $195,000,000 
paskolos. • Amerikonai-ang- 
lai to banko vadai pasako
ja, būk tiktai ūkiniams Ho
landijos reikalams ta pas
kola skiriama,, bet girdi,

Republikonai Siekia 
Suterši Rooseveltų 

Seimą, Sako Hughes
Tai Todėl Republikonai Senatoriai Įtaria, Būk Elliottas 
Rooseveltas Išgavęs Hughes’ui Karo Lėktuvu Užsakymus

merican kompanijos.
i Brewster is, atsakydamas, 
prisipažino, kad “šiek tiek” 
viešėjęs pas Pan American, 
kompanijos vadus ir (dova
nai paskraidęs jps lėktu
vais; bet Brewsteris užsi
gynė, kad jis darbavosi už 
įstatymą tos kompanijos 
naudai.

Hughes tada pareiškė: 
“Senatoriaus Brewsterio is- 
torijayra melų maišas, ir aš 
galėčiau jį į gabaliukus su
draskyti, jeigu man būtų 
leista jį (kryžiavai) per- 
klausinėti.”

Oficierių Pakėlimas 
Bus Pagal Nuopelnus

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė kong
reso nutarimą, kad oficie- 
riai bus keliami į aukštes
nius laipsnius pagal nuo
pelnus. Iki šiol jie buvo au
tomatiškai paaukštinami 
pagal ištarnautą metų skai
čių. Patarimus paaukštini
mams dabar duos tam tįk- 
ros/ karininkų tarybos. Ši
taip tikimasi parinkt ga
biausius armijai ir laivynui 
komandierius.

Šimtai Karinių Lėktuvų 
Parduota Asmenim

Washington.— Amerikos 
vyriausybė nuo karo pabai
dos pardavė 257 karinius 
lėktuvus privačiams asme
nims. Nuo tų lėktuvų buvo 
nuimta giinklai ir kai kurie 
kariniai prietaisai. Bet juos 
vėl galima būtų apginkluo
ti ir karui vartoti. Teigia
ma, kad privačiai piliečiai 
pardavinėja tuos lėktuvus 
kai kuriem Lotyniškos 
Amerikos kraštam.

Batavia, Java. — Indone
zija pranešė per radiją, kad 
holandai su tankais įsiveržė 
į Tanggung miestą. Tuo 
būdu jie vėl sulaužė paliau
bas, kurios buvo paskelbtos 
nuo vidunakčio iš pirmadie
nio į antradienį. Kai kur 
pasinaujina mūšiai. »

MOKSLAS “ATOMINIAM 
AMŽIUI”

New Haven, Conn.—Yale 
Universitetas įvedė bendra
jame kolegijos kurse ištisus 
metus tokių mokslinių daly
kų, kaip chemija, fizika, zo
ologija ir t.t. pirmamečiams 
ir antramečiams studen
tams vTai bus dvigubai dau
giau tų mokslo šakų, kaip 
iki "siek Koleginio skyriaus 
direktorius prof. Wm. de 
Vane sako, šiame “atomi
niame amžiuje” reikia dau
giau tikrovinio mokslo.

Lake Success, N. Y. — 
Bulgarijos delegatas dr. 
Nissim Nevorah kaltino 
Graikijos* monarchistu val
džią ir jos patronus, “tulus 
vakarų kraštus,” kad jie 
tyčia tęsia Graikijos kivir
čus prieš jos kaimynus— 
prieš Bulgariją, Jugoslavi
ją ir Albaniją. Kalbėdamas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje. Nevorah dar kartą 
užginčijo pasakas, būk bul
garai, jugoslavai ir albanai 
palaiką graikų partizanų 
karą prieš Graikijos mo- 
narchistu valdžią.

“ne karui prieš Indoneziją.’
(Namines savo pajamas 

Holandija galėtų pašvęsti 
karui prieš Indonezijos Re
spubliką, o paskolos pini
gais tenkint “naminius rei
kalus.” Taigi paskola ly
giai tarnaus kariniams Ho
landijos tikslams.)

Ligi šiol Anglijoje ne vienas 
lordas ar jo koks nors pastur
lakas plepėdavo.:

— Bolševikiškoje Rusijoje 
gyvenimas nepakenčiamas...

Šiandien Tarybų Sąjungoje 
darbo žmonių gyvenimas ge
rėja su kiekviena valanda, 
nes ten visi dirba, nes ten vy
riausias dėmesys kreipiamas i 
liaudies gerbūvio pakėlimą.

Jei Anglijos socialistinė val
džia siektųsi draugiškai ben
dradarbiauti su Tarybų Sąjun
gos tautomis, — Anglijoje gy
venimas gerėtų: jai būtų kur 
kas lengviau išsikepurnėti iš 
dabartinės krizės.

Deja.' . . .

Attlee valdžia planavo 
atšaukti tiktai 80,000 anglų 
kariuomenės iš užsienių iki 
11948 m. kovo mėnesio. Bet 
kairieji darbiečiai seimo 
nariai priyertė pasižadėt 
sugrąžint namo 250,000 ka
riuomenės iki to laiko, j

Monarchistu valdžia skel
bė,-būk respubliekičiai par
tizanai “surūdijusiomis ble- 
kėmis” nųpjaustę suimtiem 
mpnarchistam galvas ir 
vartoję jas kaip futbolus. 
Bet ton vieton nukeliavęs 
Conway patyrė, kad iš tik
rųjų monarchistu 
nupjaustė galvas nušali tiem 
partizanam, nufotografavo 
jas ir išspausdino laikraš
čiuose, girdi, kaip “monar
chistu” galvas, kurias būk 
partizanai nupjaustę.

Washington. — Senato
rius Brewster ir jo bendrai 
republikonai tyrinėjančia- 
me savo komitete stengiasi 
supurvint Rooseveltus, kaip 
sakė lėktuvų fabrikantas 
Howard Hughes. Tai tuo 
sumetimu jie įtaria, būk 
velionio prezidento sūnus 
Elliottas Rooseveltas išga

vęs iš tėvo Hughes’ui kari
nių lėktuvų užsakymus, o 
Elliottas būk pasidarbavęs, 
girdi, už fundijimus per 
buvusį Hughes’o agentą 
Johną Meyerį.

Hughes’o 
pirmininkas 
chas liudijo, 
čiojo 
Francis D. Flanagan šį pa
vasarį sakė Dietrichui: 
“Mes norime diskredituoti 
Eiliotą Rooseveltą ir visą 
Rooseveltų šeima.”

Dietrichas tada jam pa
stebėjo: “Taikydami šautu- 
'vą Elliottui, jū§ galite su
žeist ir Hughesą.” O Flana
gan atsakė: ‘Mes vartojam 
ne šautuvą, bet patranką’.”

Flanaganas teisinosi, kad 
Dietrichas, girdi, “iškrai
pęs” jo žodžius.

Komitetas neleido Hu
ghes’ui tiesioginiai statyti 
klausimus senator. Brews- 
teriui. 'Ji^ turėjo raštu 
klausimus įteikti komitetui. 
Savo klausimuose Hughes 
kaltino Brewsterį už seka
mus dalykus ;

Brewsteris darė spaudi
mą, kad priverstų Hughes’o 
Trans World oro liniją pri- 
sivienyti prie didžiosios 
Pan American lėktuvų lini
jos. Jei Hughes būtų suti
kęs, tai Brewsteris pasiža
dėjo nekvost Hughesą dėl 
karinių kontraktų.

Brewsteris, a s m e ninis 
draugas Pan American 
kompanijos galvų, • buvo 
vaišinamas jų palociuose, 
dovanai laikomas ju vasar
namiuose ir nemokahiai ke
liavo Pan American lėktu
vais. Palaikydamas tokius 
ryšius su Pan American 
kompanijos viršininkais, 
Brewsteris darbavosi, kad 
kongresas išleistų įstatymą* 
suvienyti tolimųjų oro kelių

Kiekvienam aišku, jog se
nato .komiteto (kuriam vado
vauja sen. Brewster) pasi- 
mojimas tyrinėti H o ward o 
Hughes’o išlaidas ryšium su 
gavimu, valdiškų lėktuvams 
užsakymų yra susijęs su noru 
dar sykį apspjaudyti velionį 
prezidentą Rooseveltą ir jo 
šeimą.

Tačiau vidutinis Amerikos 
pilietis iš šitų tyrinėjimų gali 
gauti ir kitokių pamokų.

Tuomet, kai milijonai mū
sų karių frontuose aukojo sa
vo gyvybes: tuomet, kai mili
jonai vidutinių Amerikos pilie
čių mažiau valgė, aukodamie
si tam, idant karinis ’frontas 
būtų tvirtesnis, tai visokio# 
kompanijos leido milijonus 
doleriu vaišėms ir bankietams, 
kad per jas gauti valdiškų už
sakymų! . . .

Tai parodė kongresmano 
May ir brolių (žulikų) Cars- 
sonų byla; tai rodo Hughes’o 
tyrinėjimai. Nes kiekvienam 
yra aišku, kad visos didžiosios 
kompanijos leido milijonus 
dolerių, kad kaip nors pada
ryti įtakos į visokius valdinin
kus, galinčius duoti karinius 
užsakymus kompanijoms!

Kokia Amerikai negarbė!
Kaip šiandien gali jaustis 

buvęs fronte karys, kuris ne
gauna pastogės ir geresnio 
darbo! . . .

London 
jos premjeras Churchillas, 
konservatų - torių vadas, 
rėkavo, kad darbiečių val
džios programa esanti “to
talitarinė” - d i k tatoriška. 
Panašiai valdžios planus 
smerkė Anthony Eden ir 
kiti toriai. Bet seimas 318 
balsais prieš 170 užgyrė 
premjero Attlee pasiūlymus 
Anglijai gelbėti iš krizio.

Stafford Cripps,

Anglijoj krizė plečiasi. 
Vargas, būtinų gyvenimo pro
duktų trūkumai žmones kočio
ja aštriau, negu karo metu!

Premjeras Attlee ragina 
liaudį aukotis: daugiau dirbti, 
mažiau valgyti. Kalinės prie
monės bus taikomos pagrin
dinių pramonių darbinin
kams: jie turėsią dirbti ten, 
kur pastatyti.

Angliakasiams darbo valan
dos ilginamos. •

Bet lordams, kapitalistams, 
piniguočiams nieko netrūko li
gi šiol, netruks jiems nieko ir 
ateityj. Jie sau gyvens po
niškai; socialistų valclžia juos 
apsaugos! ... t

Sakoma, jog karalaitės Elz
bietos vestuvių puota rudenį 
būsianti viena iš prašmatniau
sių Anglijos istorijoje!

Visa tai privers ne viehą vi
dutinį britą darbininką rimtai 
pagalvoti.

Everett, Mass. — Naktį 
įkrito lėktuvas į 30 pėdų 
pločio atvirą krosnį Colo
nial žibalo kompanijos. Su
degė lakūnas Nelson Pell ir 
trys jo keleiviai — turtin
gas biznierius Thomas 
Proctor dviem dukterim. 
Lakūnas, matyt, pąlaikė 
kamino lempas šviesomis 
lėktuvu aikštės.

CONN. DARBO FEDERA
CIJA IŠBANDO TAFTO 

ĮSTATYMĄ
Hartford, Conn. — šios 

valstijos Darbo Federacija 
per apmokamus atsišauki
mus laikraščiuose ragina 
piliečius sumušti rinkimuo
se visus tokius senatorius ir 
kongresmanus, kurie balsa
vo už Tafto-.Hartley’o bilių 
prieš darbo? unijas. Tafto- 
Hartlev’o įstatymas už
draudžia unijoms leisti pi
nigus rinkimams. Tai*ri 
Connecticut D. Federacija 
tyčia laužo šį įstatymo pos
mą. faktinai prašosi į fede-

Paryžius. — Virginia 
Hill, nužudyto Amerikoje 
gengsterio Ben. B. Siegel’io 
mylėtinė, lekįa atgal iš Pa
ryžiau^ į New Yorką. Jinai 
skundėsi reporteriams: “Aš 
noriu nuošaliai būti nuo 
šio supuvusio svieto, kuria-

Pirmasis 750 tonų šautuvinės amunicijos siuntinys, 
siunčiamas nemokamai Chini^os Chiank Kai-shek’o na
cionalistų armijoms palaikymui civilio karo, kuris neša 
vargą ir kančias Chinijos liaudžiai. Siuntinys krauna
mas i laivą Washington Mail.

Tenka pasveikinti anglišką 
darbininkų dienraštį “Daily 
Workerj” už iškėlimą aikštėn 
raketieriaus Stepheno Thu- 
ranskio praeities!

Reakcinė spauda mojosi šį 
gaivalą šventuoju padaryti už 
tai, kad jis šlykščiai iškoliojo 
Vengrijos respublikos vyriau
sybę ir dėl to pastarosios or
ganai jį areštavo.

Pasirodo, jog šis “šventasis” 
netoli mestas nuo negarbin
gos atminties “Al” Kaponio! 
(Pastarasis, žudydamas žmo
nes, plėšdamas ir vogdamas, 
taipgi aštriai 
munizmą!)

Kur dabar 
tie, kurie šį

Pasaulinis Bankas Skolina 195 
Milionus Olandijai, neva Ne 

Karui prieš Indoneziją

Jeruzalė. — Visi Palesti
nos žydai ketvirtadienį 
streikavo tris valandas, 
protestuodami, kad anglai 
areštavo ir įkalino tris žy
dus miestų majorus. Bet 
žydai streikieriai nekliudė 
dirbančiųjų arabų.

Anglų generolai tąsėsi a- 
pie karo stovio įvedimą Pa
lestinoje.

Pranešama, kad streikie
riai išbeldė tūlų angliškų 
įstaigų langus- Jeruzalėje, 
Tel Avive buvę susikirtimų 
tarp anglų ir žydų.

Holandai vėl Laužo 
Paliaubas ir Puola 

Indoneziją
Indonezija Prašo Jungt. Tautas Tuoj Paskirt Tarptautinę 

Komisiją Taikyti Rolandam su Indonezijos Respublika
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Nepateisinamas Jungtinių Tautų Aplenkimas
jau antru kartu mūsų valstybės sekretorius pasiūlo 

holandams ir indonezams patarpininkauti dėl susitaiky
mo. Pirmasis pasiūlymas buvo padaryta dar prieš tai, 
kai Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nutarė pareikalau
ti, kad abi pusės liautųsi kariavusios. Tasai pasiūlymas 
dar turėjo šiokį tokį pateisinimą, nes dar nebuvo įsimai
šiusi Saugumo Taryba. Žinoma, ir tada Jungtinės Vals
tijos turėjo progą ir teisę pasiūlyti Saugumo Tarybai, 
kad jinai paimtų holandų-indonezų reikalą į savo ran
kas. Jau tada mūsų vyriausybės, mums atrodo, buvo ban
dyta Jungtines Tautas aplenkti.

Bet dabar, kai jau Saugumo Taryba aiškiai paėmė 
tą reikalą, kam reiKia Jungtinėms Valstijoms vienoms 
skverbtis į tuos ginčus ir atimti iš Saugumo Tarybos 
progą pakelti savo autoritetą, sutaikant tas dvi šalis ir 
likviduojant tarpe jų karą?

Net jau ir “The New York Times”, kuris tiesiog ak
lai remia Trumano užsieninę politiką, švelniai primena 
sekr. Marshall, kad tegul tą dalyką sprendžia Jungtinės 
Tautos.

Juo labiau mūsų valstybės departmento bandymas 
užbėgti Jungtinėms Tautoms už akių nepateisinamas, kai 
Indonezijos Respublika viešaųyra reikalavus, kad Jung
tinės Tautos išspręstų ginčus, o ne viena kuri šalis. Indo- 
nezai, vadinasi, daug geriau pasitiki tarptautinei orga
nizacija, negu Amerikos vyriausybe, kuri atvirai yra 
įrodžius savo simpatijas holandams. Holandijos kara
lienė savo milijonus laiko Amerikos bankuose. Ji čia ka
ro metu lankėsi ir buvo plačiai vaišinama. Indonezai, ma
tyt, tai žino ir netiki amerikiečių bešališkumu.

\ -- *

Attlee Planas Anglijos Darbo Žmonių Kastais
Mūsų komercinė spauda perpildyta pranešimais iš 

Londono apie artėjantį Anglijos ekonomijai pavojų. Pa
čioje Anglijoje, matyt, susirūpinimas labai didelis. Dar- 
biečių vyriausybė neslepia padėties rimtumo.

Premjeras atėjo į parlamentą ir patiekė planą kri
zės išvengimui. Jis parodė skaitlinėmis, kad Anglija ne
begali galo su galu sudurti, kad iš Amerikos gautoji pa 
skola baigia išgaruoti, kad Anglijos metinis deficitas sie
kia $3,240,000,000! Tiktai kita milžiniška paskola iš Ame
rikos pagelbėtų Anglijai dar vienus metus atidėti kri
zę. Tačiau Attleė tokios paskolos nebesitiki. Marshallo 
plano irgi negalima rankas susidėjus laukti, nes dar nėra 
žinios, ką pagiedos Jungt. Valst. Kongresas, kai jis susi
rinks 1948 metų sausio mėnesį ir gaus iš vyriausybės 
reikalavimą paskirti bilijonus dolerių Marshallo plano 
pravedimui. «

Todėl Attlee reikalauja Anglijos žmonių dar daugiau 
susiveržti diržus ir dar sunkiau dirbti. Bus sugrąžintos 
karinės kontrolės, darbininkai turėsią dirbti ilgesnes va
landas ir pasitenkinti mažesnėmis porcijomis!

Valdžia bandysianti taupyti, sumažindama Anglijos 
ginkluotas jėgas užsieniuose. Dabar Anglija turinti po 
ginklu, daugiausia užsieniuose, 1,427,000 vyrų, o 1948 
metų kovo mėnesį jų beliksią 1,007,000. Toji milžiniška 
ginkluota jėga reikalinga palaikymui kolonijų ‘žmonių 
priespaudoje.

Visam savo “gelbėjimosi” plane premjeras Attlee ne
žada nė pirštą pajudinti prieš Anglijos išnaudotojus. 
Niel^o prieš dvarus ir dvarininkus. Nieko prieš korpora
cijas ir monopolius. Visas planas gula ant darbo žmo
nių.

KUN. PRUNSKIS PASL
skaitė ir išsigando

Chicago s Drauge (rugp. 
4 d.) kun. J. Prunskis (kiu
ris, beje, sarmatinasi kuni
gu vadintis, tai tituluojasi 
“Dr.”) sakosi suradęs vy
riausybės išleistoje knygoje 
“Communism in Action” jį 
labai gąsdinančių dalykų. 
Ten esą išdėstyti visi 'Stali
no, Molotovo ir visos Tary
bų Sąjungos apsiginklavi
mo planai. Pagal tuos pla
nus, sako Prunskis, už po
ros destėkų metų bolševikai 
į ožio ragą suvarys ne tik 
Amerika, bet ir visą pasau
lį!

Rašo Prunskis:
Skyriuje apie sovietų kari

nį pasiruošimą atšklfeidžia- 
ma, kad dabartiniame penk
mečio plane, kurs apima 
1946^50 metus, ypatingas dė
mesys kreipiamas į atomi
nius tyrinėjimus ir kitą ka
ro pramonę. Plieno metinė 
produkcija numatoma išplės
ti iki 60 mil. tonų (USA— 
80. mil. tonų 1945 m.) gele
žies—50 mil. tonų (beveik 
lygiai su USA), akmens an
glių—500 mil. tonų (USA— 
575 mil. 1945 m.), benzino- 
420 mil. statinių (USA 1945 
m. gavo 1,700 mil. statinių).

Dabartiniu metu SSSR ka
rinė galybė neprilygsta prie 
USA: rusai neteko apie 10 
mil. karių, o priaugantieji 
Jaunuoliai dar nėra paruoš
ti karui. Sovietai gausiai 
gaminasi šaunamuosius gin
klus, tankus, bet tolimų dis
tancijų lėktuvų gamyboje —- 
atsilikę. Rusijos laivynas, 
palyginus su Britų ir USA— 
silpnutis.

Tačiau* .karo žinovai pra
mato, kad ateityje tas san
tykis gali. pasikeisti. Maž
daug už 20 metų Rusija tu

CIO ir Trumano Politika
Daug kas nustebo, pasiskaitę laikraščiuose, kad 

CIO prezidentas Murray užgyrė mūsų vyriausybės poli
tiką Graikijoje ir žada ją visais būdais remti. Jis tikįs, 
kad mūsų parama Graikijai padės graikams atstatyti 
šalį ekonominiai ir pasiekti demokratines laisves. Mur
ray labai patenkintas, kad prezidentas Trumanas pasky
rė jo artimą draugą ir sandarbininką Clington S. Golden 
patarėju prie Amerikos Misijps Graikijoje. Tą paskyri
mą,* aišku, prezidentas ir padarė su tuo tikslu, kad lai
mėti CIO vadovybę savo visam planui Graikijoje. ' <

Ši Murray politika nepatarnaus CIO judėjimui. Ta
me judėijme yra stiprios jėgos, kurios griežtai atmeta 
Trumano politiką Graikijoje ir Turkijoje. Sunku tikėti,- 
kad jos dabar tylėtų. Jos reikš savo nepasitenkinimą 
Murray nusistatymu. A, /

Nereikia nė«aiškinti, kad Amerikos DarĮ)o Federa
cijos prezidentas Gre&n šimtu procentų palaiko Truma- 
no Užsieninę politiką. Tai iš viršaus ir gali atrodyti, jog 
visi Amerikos organizuoti darbininkai stoja už tą politi
ką. Bet tkrenybėje tokios padėties nėra. Amerikos Dar
bo Federacijoje daug skaitlingų unijų yra nusistačiusios 
prieš visą Trumano Doktriną. Jos tai yra atvirai pareiš- 
kusios savo rezoliucijose.

LAIŠKAS IS LIETUVOS DUKTERS 
VILEIŠYTeS MOTINAI VILEIŠIENEI

Gerbiamas “Laisvės” Re
daktoriau! Atvykusi į gim
tąjį kraštą užgirdau, kad 
mano Motina ir miręs Tė
vas Jonas Vileišis labai sie
lojosi dėl mano šeimos liki
mo, dėl manes asmeniškai.

Vakar aplankiau Tėvo 
kapą, šiandien nutariau pa
rašyti Motinai, Onai Vilei
šienei, į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Prašau laik
raščio tarpininkauti, nes 
antrašo nežinau. 1947 me- 
tai^/27 kovo grįžau su vai
kučiais į Vilnių, Kauną.,

Vilniuje pamačiau bai
sius karo audros likučius, 
kurie jau aptvarkyti. Na
mo, kuriame mes gyvenome 
daug metų, neradau, liko 
tik griuvėsiai. Gyvendama 
Rusijos gilumoje, nuo 1941- 
1947 metų, bado, šalčiu- ir 
karo baisybių, nemačiau. 
Dirbau ramiai mišktį pluk
dymo kontoroje, mano sū
nus Gediminas mokėsi mo
kykloje, dukrelė Reda gra
žiai augo. Mergaitė 1943 
metais sunkiai sirgo defte- 
ritu, buvo išgelbėta dėka 
gydytojų rūpestingumo.

Vyras mano inž. Tursa 
Karolis dirba savb specialy
bėje. Siuntinių su maistu, 
drabužiais nereikalauja^ tu
riu viltį susitikti. Kartu 
dirba buvęs prezidentas A. 
Stulginskis, inž. Šakenis, 
dr. Sipavičius, Stasys Šilin
gas-

Vilniuje, Kaune sutikau 
mūsų senus šeimos' drau
gus: prof. Žemaitį Zigmą, 
Vilniaus Universiteto rek
torių, prof. Jablonskį Kos
tą, prof. Sleževičių Kazį, 
prof. Ivanauską Tadą, prof. 
Šivickį; dailininkus Žmui

rėsianti apie 32 milijonus vy
rų tarp 20 ii? 3'£ metų, ant-i 
žiaus, jų taPpė: 22 milijonus 
idealių vyrų karo tarnybai 
tarp 20 ir 29 metų. Tūogi 
laikotarpiu Amerika turės 
tik pusę to vyrų tarp 20 ir 
29 metų, būtent 10% milijo
no.

Sovietų 1970 metais pri
siaugintoji karui tinkamų 
vyrų atsąrga, siekianti 32 
milijonų, beveik prilygs to 
amžiaus USA, Britų, Pran
cūzijos, Vokietijos ir Italijos 
vyrams "draugėje. x

Amerika yra labai aukštai 
išvystytos pramonės kraštas, 
bet čia jati imama kalbėti 
apie kai kurių žaliavų išsi- 
baigimą, tuo tarpu Rusija 
skelbiasi turinti 50% pasau- 
lio* tniheralų ir kitų žaliavų. 
Be to, Rusija, pravalydama 
karo pavojus, savo pramonę 

«stengiasi labai išskirstyti, de
centralizuoti;

Rusija turi priverstiną ka
ro tarnybą, o kaip šio karo 
metu tai mobilizavo vyrus 
net nuo 16 iki 50 metų.

Sovietų armija savo pa
čiame didume siekė 20 mil. 
vyrų. 1942-3 m. buvo pra
vestas armijos reorganizavi
mas ir tam priskiriama ne
mažai vėlybesnitj laimėjimų. 
Plečiant motorizuotąsias da
lis kavalerijos skaičius suma
žintas.

Sovietų Rusijos karinin
kas pirjna privalo tarnauti 
paprastu kareiviu ir parinki
mas į karininkus, paaukštini
mas, daromas ne pagal iš
tarnautą laiką, bet pagal su
gebėjimus (čia taipgi turi 
įtakos kandidato e ištikimu
mas rėžimui). Kadrų paruo
šimui visairie krašte gausu 
karo mokyklų, kurios skirs
tomos į penkias rūšis: 1) 
karininkų mokyklos kuopų 
vadams, 2) karinės moky-

(Tąsa 3-tne pusi.)
. • : . • s ‘T ;)

dzinavičių Ahtaną, Rimšą 
Petrą, dainininką Petraus
ką Kiprą, visuomenės vei
kėją Žigelį Balį, kurie ra
miai dirba kultūrinį darbą 
ir dirba daug. Nemaža ma
no mokyklos draugų pasie
kė profesūros Vilniaus, Kau
no Universitetuose: Dr. 
Karužaitė - Horodničienė, 
Matjošaitytė - Horodničie
nė, Dr. Baronas, H. Horod- 
ničius, inž. K. Kaušinis ir 
t.t.

Tiesa, čia nėra daug pa
žįstamų, kurie karo siaubo 
apimti apleido kraštą, keis
ta, kad jie negrįžta. Prisi
menu, žiaurų rusų emig
rantų likimą. Dabar, po 30 
metų bastymosi, grįžta ne
varžomai į Rusiją, mačiau 
kiek šie žmonės vargo sve
tur, kiek tuščiai eikvojo 
energijos.

Asmeniškai man, ypač, 
gaila — kad nėra prof. Bir
žiškos Vaclovo, kuris daug 
metų ^vadovavo man biblio
tekininkės darbe. Sunkų į- 
spūdį padarė man, tai ne
būvimas draugų žydų, ku
rių daug turėjo mūsų šeima’ 
Vilniuje, Kaune, visi žuvo 
nuo negirdėto istorijai vo
kiečių žiaurumo.

Alė, Liuda Vaneikytės, 
Matjošaitytė priėmė mane, 
kaip sesutės, padėjo pada
ryti pirmus žingsnius tėvų 
žemėje.

Turiu vilties dirbti savo 
pamėgtą darbą prie knygų 
ir auginti, mokyti vaikus 
valstybėje, Tautinėje savo 
turiniu, socialistinėje savo 
forma.

Pranešu savo antrašą: 
Vilnius, Suvalkų gatvė 6-3, 
Birutė Vileišytė Tursienė. 
2-VI-1947 m. ,
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Tarptautine Apžvalga
Mūsų šalyje prezidentas 

Trumanas pasiuntė sveiki
nimą Kristaus Bažnyčios 
Konferencijai, kuri vyksta 
Buffalo mieste. Ten reakci
ninkai, kaip J. M. Bader, 
apšaukė “tironija” visas de
mokratines šalis. Jiems, kas 
tik nenori vergauti tur
čiams, tai “komunistas,” 
“bolševikas” ir “tironas.”

Amerik. diplomatai spau
džia Anglijos “socialistus”, 
kad tie mažintų nacionali
zaciją. Veikiausiai, bus su
teikta Anglijai naujos di
delės paskolos, kad tik “so
cialistai” atsisakytų nuo 
nacionalizacijos įmonių.

Rugpjūčio 1 diena buvo 
Aviacijos Diena. Įvyko visa 
eilė karinių paradų ir ma
nevrų.

Anglijoje artinasi finan
sinis ir ekonominis krizis. 
“Socialistai” Bevinas ir At
tlee gąsdins Wall Stryto 
Amerikos kapitalistus fab
rikus nacionalizuoti, jeigu 
jiems neduos naują stambią 
paskolą.' Churchilla’s tam 
jų žygiui pritaria.

Bet Churchill ruošiasi 
per naujus rinkimus pava
ryti šunims šėką pjauti so
cialistus. Savo kalboje, 
rugp. 4 d., jis kaltino juos 
už išeikvojimą apie $12,- 
000,000,000 nuo karo pabai
gos užsienyje, kurių Angli
ja negalės atgal gauti. Jis 
dabar kaltino .Beviną ir 
Attlee net už išeikvojimą 
$531,960,000 Anglijos pini
gų Graikijoje, nors fašistų 
rėmimą pradėjo Churchil- 
Į’as, o Bevinas ir Attlee tik 
tęsė tą “darbą”, kob perlei
do Amerikai.

Italijoj ministrų kabine
tas nutarė devalutuoti liros 
vertę ant 55%. ‘Pirmiau už 
amerikonišką dolerį buvo 
225 lirai, o dabar jau bus 
350. Tas reiškia smūgį 
smulkiems. biznieriams ir 
darbo žmonėms. Smulkių 
biznierių turtas ant 55 nuo
šimčių sumažėjo. Darbinin
kų algos faktiškai ant 55% 
taip pat sumažėjo. Italija 
daug daiktų perka Ameri
koj, jų kainos bus pusantro 
karto arba ir daugiau di
desnės, o darbininkų algos 
yra tos pat.

Štai prie ko daėjo reak
cininkų valdžia priešakyje 
su klerikalais. Tas iššauks 
naujas kovas.

Bulgarijos ministrų pir
mininkas Gregorius Dimit
rovas buvo Jugoslavijoje. 
Jis ten pasirašė Bulgarijos- 
Jugoslavijos bendros pagal
bos sutartį. Abi šalys viena 
kitai padės. Jugoslavija at
sisakė nuo $25,000,000 kon
tribucijos iš Bulgarijos, ku
rią pastaroji turėjo sumo
kėti už nuostolius, kuriuos 
bulgarai padarė kariauda
mi Hitlerio pusėje. Bet da- 
dabar Bulgarijoj kita tvar
ka, kita valdžia. Jugoslavi
ja nekaltina bulgarus už fa- 
išstų darbus.

Dimitrovą pasitiko *300,- 
000 žmonių Sofijoje, Bulga
rijos sostinėje. Jis savo kal
boje pasakė, kad Bulgari
jos sutartis daug pagerins 
taikos reikalus Balkanuose. 
Tas turės sumažinti Grai
kijos fašistų karo provoka
cijas ir užsienio imperia
listų intrygas. >

Jugosląvijoj eina naujas 
teismas. Teisiamoji grupė 
kaltinama, kad ji buvo suo
kalbyje su Ayall Stryto im
perialistais nuversti demo
kratinę liaudies vyriausybę. 
Sako, kad teroristai buvo 
lavinami anglų-amerikiečių 
zonose Austrijoje, ginkluo
jami ir siunčiami į Jugosla
viją. Jugoslavijos valstybės 
prokuroras viešai kaltina 

Jungtines Valstijas ir Ang
liją, kad dalyvavo suokalby
je prieš liaudies tvarką.

Washingtone jugoslavų 
atstovas S. N. Kosanovitch 
išdalino spaudos atstovams 
96-ių puslapių brošiūrą, ku- 
rięj aiškinamas archivys- 
kupo Stepinatzo prasikalti
mas ir kodėl jis buvo nutei
stas 16-kai metų į kalėjimą. 
Sako, kad Jugoslavija rei
kalavo Vatikano popiežiaus 
atsiimti Stepinatzą, kaipo 
nacių agentą, bet išlaukė 
šešis mėnesius ir popiežius 
to nepadarė, tai turėjo su
imti ir teisti.

Rumunijoje oficialiai lik
viduota taip vadinama Val
stiečių Partija. Jai vadova
vo Dr. Julius Maniu, karo 
metu bendradarbiavus su 
hitlerininkais, ir Kiti hitle
rininkai.

Po karo ši partija susiri
šo su užsienine reakcija ir 
tuo uždavė sau galutiną 
smūgį. Niekados ji nebuvč 
vargingų valsteičių partija, 
tai buvo dvarponių ir buo
žių partija.

Švedijos imperialistai ir 
Finlandijos reakcininkai 
pradėjo kampaniją, kad 
Allando salas prijungti prie 
Švedijos. Allando salos yra 
strategiškos, prie įplaukimo 
į Botnijčs ir Finlandijos už
lajų. Jų yra keli desėtkai. 
Ten gyvena apie 30,000 
žmonių.

Tos salpS nuo 1809' iki 
Į917 metų priklausė Rusi
jai, bet po. Pirmo Pasauli
nio Karo, kada Versallėje 
“demokratai” stengėsi kuo 
daugiau nuo Rusijos at
plėšti žemių, tai ir tas sa
las perdavė Finlandijai.

Pagal Sovietų Sąjungos 
ir Suomijos. sutartį Allando 
salos turi būti nuginkluo
tos. Suprantama, tiems, ku
rie jas nori pavesrti į už
puolimo bazę prieš Finlan- 
diją ir Sovietų Sąjungą, ta 
sutartis nepatinka. Todėl 
jie nori jas atplėšti nuo 
Finlandijos » ir prijungti 
Švedijai, o tada apginkluo
ti. B'et vargiai jiems tas pa
vyks.

Vengrijoj Jungtinių Val
stijų diplomatai parodė, ką 
gali. Tūlas Stephan Thu- 
ransky, vengras; kuris nuo 
1930 metų yra Amerikos pi
lietis, ten randasi Interna
tional Harvester Co. reika
lais. Jis iškoliojo Vengrijos 
demokratinį tvarką Ir val
dininkus “žodžiais, kurie 
neleistini į spaudą.”

Už tai buvo areštuotas. 
Bet kada jį gabeno iš vieno 
kalėjimo į kitą, tai tūli 
žmonės sumušė tris polici
ninkus “komunistus”,'pasi
grobė S. Thuranskį į auto
mobilių, kuris Jungtinių 
Valstijų atstovybės turėjo 
“laisnius” ir atsigabeno į 
atstovybę.

Ką pasakytų “demokrati
nė” spauda, jeigu Ameriko
je Lenkijos, Jugoslavijos 
arba kitos kokios, šalies a- 
reštuotą pilietį atimtų ir 
parsigabentų. į atstovybės 
rūmus? Kaip šis incidentas 
baigsis, tai vėliau pamaty
sime.

Sovietų Sąjungoje 1 d. 
rugpjūčio buvo Aviacijos 
Diena. Dalyvavo šimtai lėk
tuvų, jų tarpe daug “jet” 
rūšies. Sakoma, kad tūli 
lėktuvai skrenda taip grei
tai, kaip eina per orą gar
sas. Spauda rašo, kad So
vietai labai daug' atsiekė, 
aviacijoje nuo karo pabai
gos.

Į Sevastopolį buvo atplau
kę trys Anglijos karo lai
vai—kaipo išreikšdami vi

2 us!., Laisvė (Liberty, Lith. baily), ŠeŠtad., Rugp. 9, 1*947

zitą. Jie priimti draugiškai.
Javų dęrlius labai geras. 

Rugpjūčio 3 dieną sukako 
septyni metai, kaip Lietuva < 
tapo priimta į Sovietu Są
jungos respublikų skaičių.

Chinijoje su specialiais 
uždaviniais lankosi prezi
dento pasiuntinys Albert C. 
Wedemeyer, kuris yra arti
mas generolo Chiang Kai- 
sheko bičiulis. Reakcininkų 
spauda reikalauja daugiau 
Amerikos karo pagalbos 
naminiam karui prieš liau
dį.

Pasirodo, kad tos Apagal- 
bos nemažai milionų tenka v 
atskiriems Chiang Kai-she- 
ko sėbrams. Net chinų, re
akcininkų, spauda iškėlė, 
kad $335,000,000 teko bro
liams Soong ir H. H. Kun- 
gui. '

Mandžurijoje laukia nau
jo Liaudies Armijos ofen- 
syvo, numato, kad jis gali 
prasidėti už mėnesio laiko.

Jungtinių Tautų organi
zacijos generalės sesijos 
prasidės sekantį mėnesį 
New Yorke. Priimtas laiki
nas dienotvarkis. Tuo pat 
kartu pasaulyje yra penki 
karai.

Graikijoje eina karas t 
prieš liaudį. Angliško bloko 
rezoliuciją vetavo Sovietų 
Sąjungos atstovas, o Sovie
tų Sąjungos rezoliuciją at
metė angliškas blokas. 
Graikai fašistai pučia bur
bulą apie “kaimynų užpuo
limą” ir reikalauja daugiau 
Amerikos ginklų ir amuni
cijos.

Paraguajuje, Pietų Ame
rikoje, jau kelintas mėne- 
nesis, zkaip eina sukilimas 
prieš Morinigo diktatūrą. 
Rugpjūčio 4 d. sukilėlių ka
ro lėktuvai bombardavo 
Asuncioną, šalies sostinę. 
Sukilėliai siūlo šaliai demo7 
kratinę tvarką. Diktatorius 
kaltina, kad tai “komunistų 
sukilimas.”

Indonezijoje karas laiki
nai baigėsi, nes abi ’pusės 
priėmė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos reikala
vimą išrišti reikalą taikiu 
būdu. lindonezai negali at
silaikyti* prieš anglų ir A- 
merikos gerai apginkluotą 
h olandų armiją, o tas ka
ras prieš liaudį daro ne
smagumo visiems1 “demok
ratams.”

Paiestinoje britai šalta
kraujiškai žudo vietos gy
ventojus. Beį Jungtinių 
Tautų speciale komisija, 
kuri ten yra, nesiima reika
lingų žygių. Ji vis tik “ty
rinėja”, nes ją daugumoje 
sudaro anglų šalininkai.

Penktas karas, tai Chini
joje, kuris apima milžiniš
kus plotus ir sudaro didelį 
pavojų pasaulinei taikai.

Į Jungtines Tautas'pada
vė aplikacijas Albanija, 
Mongolija, Vengrija, Ru
munija,- Bulgarija ir dar 
kelios kitos šalys. Bet ang
liškas blokas nesutinka 
priimti šias šalis ir išgal
voja .visokių pasiteisinimų 
tam tuomet, kada nori Aus
triją įsileisti net tada, kada 
su ta šalimi visai nėra tai
kos padaryta. • Tas parodo, 
kad angliškas blokas vis at
viriau naudoja Jungtinių 
Tautų organizaciją savo 
politikai. Tas nieko gero 
nežada nei pačiai organiza
cijai, nei pasaulinei taikai.

D. M. šolomskas.

PAŠTE ATIDARINeJAMI 
LAIŠKAI?

ė

Baltimore. — Nacionalė 
Advokatų Gildija kaltina 
paštą, kad jo cenzoriai ati
darinėja tariamų “kairių
jų” laiškus. Pašto viršinin
kas Sibley sakėsi nieko ne
žinąs apie laiškų šniukšti- 
nėjimą.
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Julius Butėnas.

POETAS BUTKŲ JUZE
Neseniai Klaipėdoje mirė pažangus 

lietuvių poetas Juozas Butkus, literatū- 
♦ roję žinomas kaip Butkų Juzė. Butkų Ju

zė pažįstamas ir amerikiečiams, nes ji
sai prieš dvidešimt metų gyveno Ameri
koje ir bendradarbiavo lietuviškoje dar
bininkiškoje spaudoje: tarp kita ko, 1926 
m. “Vilnies” 23 nr. buvo atspausdinti jo 
atsiminimai apie pirmąjį lietuvių darbi
ninkų dainių Julių Janonį.

Poetas Butkų Juzė gimė 1893 m. lie
pos 15 d. Kretingos apskr., Kulių vals., 
Pažvelsio kaime. Jo tėvai buvo visiški ne
turtėliai, nes teturėjo vieną hektarą že
mės, o buvo septyniesi šeimos. Tad iš ma
žų dienų Juozukui reikėjo tarnauti pas 
turtinguosius. ūkininkus piemenuku ir 
vargą vargti.

Aštuonerių metų piemenukas išmoksta 
, gerai skaityti ii4 paskiau moko kitus kai

mo piemenis, dažnai už save daug vyres
nius. ligi penkiolikos metų amžiaus jisai 
pasidaro savotišku “daraktoriumi.” Vė
liau persiskiria su kaimo “daraktoriumi” 
ir piemens pareigomis ir arkliais su pre
kių vežėjais išvyksta per Palangą Pajū
rin, Liepojon.

Liepoj u je Butkų Juzė imasi mokytis 
batsiuvio amato, kartu neapleisdamas 
knygų ir laikraščių. Amato išmoko, bet 
jis nenorėjo visą amžių batsiuviu pasilik
ti ir nieko šviesesnio nematyti. Iš* Liepo
jos parvyko į tėviškę pas motiną (tėvas 
jau buvo miręs). Įstojo į Gargždų pra
džios mokyklą ir gana sunkiomis sąlygo
mis per vienerius metus išėjo visus tris 
mokyklos skyrius. Po to vėl grįžo Liepo
jon. Dirbo batsiuvio darbą; jis perskaitė* 
daug knygų, įstojo į Liepojos artistų mė
gėjų būrelį, pradėjo..lietuviškoje spaudo
je dalyvauti (dar 1910-1911 metais). 
Tarpais parvažiuodamas tėviškėn, pra
dėjo Žemaitijos kaimuose skleisti pirmą
ją šviesą: įkūrė slaptą pažangaus jauni
mo kuopelę, pradėjo leisti slaptus laik
raštukus (“Kibirkštėlę,” “Žadintojas,” 
“Upelis”), rengti pirmuosius saviveiklos 
vaidinimus.

Pagaliau pasirengęs B*utkų Juzė įstojo 
į Telšių gimnazijos penktąją klasę ir uo
liai dalyvavo pažangiųjų moksleivių kuo
pelėje, platino moksleivijos laikraštį 
“Aušrinę.” Karui prasidėjus jis išvyko 
į Rygą, paskiau į Daugpilį, o vėliau turį 
laiką apsistojo Vilniuje, mokydamas ki
tus ir dirbdamas literatūrinį ir žurnalis
tinį darbą. Vilniuje susipažino ir su Ju
lium Janonių. Vokiečiams veržiantis prie 
Vilniaus, drauge su kitais moksleiviais 
išvyko į Rusijos gilumą, į Voronežo mies
tą, kur baigė gimnaziją. 1917 metais 
įstojo į Maskvos universitetą. 1918 ,m. 
grįžo Lietuvon, kai dar ji buvo vokiečių 
okupuota; Kaune buvo vokiečių suimtas 
ir uždarytas kalėjime. Butkų Juzė ištrū
kęs iš vokiečių okupantų kalėjimo, susi
kūrus buržuazinei Lietuvos valstybei bu-' 
vo keletą sykių suimtas. Nuo 1919 m. 
rudens jis išvyksta užsienin, įstojo į Je
nos universitetą, kurį baigė 1924 m. ir 
grįžta tėvynėn. Parvykęs suorganizuoja 
Palangos progimnaziją ir joje kurį laiką 
mokytojauja. Paskui dirba Klaipėdos 
krašte žurnalisto ir mokytojo darbą. 
Bet krikščionių demokratų valdžia jį vėl 
pradeda persekioti ir atleidžia iš moky
tojo pareigų. Negalėdamas gyventi Lie
tuvoje, išvyksta Amerikon ir čia dirba 
paprastu darbininku šilkų audimo fabri
ke ir alaus bravore; taip pat bendradar- 
•biauja spaudoje.

Po 1926 m. seimo rinkimų, klerika
lams pralaimėjus, Butkų Juzė grįžtą vėl 
Lietuvon, ir Tauragės ' aukštesniojoje 
komercijos mokykloje ir .suaugusiųjų 
gimnazijoje dėsto lietuvių kalbą ir lite
ratūrą, taip pat suorganizuoja Dionizo 
Poškos vardo liaudies universitetą. Po 
1926 m. gruodžio 17 d. fašistinio perverk 
smo Butkų Juzė suiminėjamas ir atsidu
ria Varnių konclageiryje. Iš ten išėjęs 
bando dirbti gimnazijose, bet. tautinin
kams persekiojant turi atsisakyti peda
goginio darbo. Keletą metų dirba savo 
ūkyje, bet dėl nuolatinių kalinimų tas jo

ūkis nusmunka ir už skolas išvaržomas, 
ir Butkų Juzė ieško darbo spaustuvėje 
kaip korektorius, kalbos taisytojas, pas
kiau bibliotekos vedėjo, Palangoje.

1940 m. Lietuvai tapus tarybine res
publika, Butkų Juzė grįžta prie pedago
ginio darbo: paskiriamas Prienų gimna
zijos mokytoju. Tačiau nelemtasis Hit- 
lerio sukeltas antras pasaulinis karas, 
kartu su daugelio pažangaus nusistaty
mo žmonių, paliečia ir jį — netenka dar
bo. Šiaip taip išgyvenęs hitlerinę okupa
ciją, Butkų Juzė nuo 1945 m. rudens, 
Tarybinei Armijai išvadavus Žemaitiją, 
darbuojasi Telšiuose kaip teatro direkto
rius, švietimo įstaigų organizatorius, pa
galiau muziejaus direktorius, o nuo 1947 
m. pradeda dar lektoriauti Klaipėdos mo
kytojų institute, kol mirtis nutraukė jo 
gyvybės siūlą. Klaipėdoje miręs, Butkų 
Juzė iškilmingai palaidotas Telšiuose.

Butkų Juzės pirmas leidinys yra pasi
rodęs prieš trisdešimts metų, būtent 
1917 m. “Kalėdų vakaras,” atspausdin
tas Petrapilyje (dabar Leningrade); 
1920 m. eilėraščių rinkinys “Žemės liep
sna”; 1921 m. eilėraščių rinkinys “Ver
kiančios rožės”; 1923 m. “Paparčio žie
das,” 1927—1928 metais “Kultūros” 
žurnale spausdinama jo dramatizuota 
pasaka “Audronė,” o 1925 m. pjesė “Pa
laidūnas,” mėgiama vaidinti scenoje. Be 
to, Amerikoje parašu J. B. ir E. L. išlei
do draminį dalyką “Užsipelnė diplomą.”

Butkų Juzė dalyvavo futuristiniame 
žurnale “Keturi vėjai,” o taip pat 1931 
m. kairiųjų rašytojų žurnale “Trečias 
frontas.” Paskutiniu laiku buvo paruo
šęs spaudai naują savo eilėraščių rinki
nį “Bernai ir mergos.” Taip pat neretai 
rodėsi su eilėraščiais periodikoje. Butkų 
Juzė nemaža eilėraščių parašė žemaičių 
tarme.

Butkų Juzės poezija ypatingai liaudis* 
ka. Jisai pats apie save 1938 m. yra pasa
kęs: “Aš esu paprastas kaimo dainius. • 
Darbo ir prakaito gyvenime vargdamas, 
imu dainai žodį ten, kur gražiausioji 
Lietuvos dalis, kaimo žmonės purvą brai
do, sunkiausiu^ darbus dirba ir sunkiau
siais, paneigti ir skriaudžjami, duonelę 
užsipelno, o neturi balso. Nemoka jie sa
vo sielos virpėjimų, džiaugsmo, vargų, 
sopulių ir pageidavimų taip, kaip jaučia, 
išreikšti. Tai aš ir esu ta burna, nes pa- 

\ žįstu savo žmones. Kaip Dostojevskis ga
lui pasigirti: aš su jais džiaugiaus ir 
liūdėjau, meldžiaus ir linksminaus, ban
dą ganiau ir mėšlą vežiau, dirbtuvėje 
darbo kūjį kilnojau ir kalėjime sėdėjau; 
juos mokiau ir iš jų mokiaus. Kaip mar
gas ir įvairiais smūtkeliais yra paženk
lintas mūsų žmonių gyvenimas, taip ir 
aš jų stygomis savo dainą paleisti sten
giuos.

Bet vargingas piemens, amatininkėlio 
gyvenimas, alkanos gimnazisto dienos, 
kada reikėjo kovoti su caro žandarais, 
idant Lietuvoje laisva būtų, bendradar
biauti spaudoje, dirbti visuomenės dar
bas, mokytis pačiam ir kitus’ mokyti, be
laisviu būti ir ištremtu į svetimas šalis 
.fabriko darbininku duoną pelnytis, > ne
leido man, taip su vargu besigrumiant, 
tobulo ir išsamaus žodžio pasakyti. Ta
čiau aš, mylėdamas savo žmones ir su
rinkęs, kiek jų dar liko lankau trobelių 
žemę ir širdingiausiu žodžiu atveriu sa
vo burną jaunatvės dainai.”

Taiąi tarnauti liaudžiai, darbo žmo
nėms -Jr Butkų Juzė per visą savo gyve
nimą laikė didžiausia pareiga, Butkų 
Juzė’apdainavo valstietį, artoją, 
poezijoje jį vadindamas arėju:

Te baltas, pasaulis žino, 
Tegu skelbia lūpų lūpos, 
Kad dar gyvi, dar keliaujam 
Arėjai į laisvę!

Poetui teko išgyventi pirmojo pasauli
nio karo audrą, kada

• Paplūdus žemė kraujo vynu, 
Tik kryžių kryžiai maudos; 
Tušti laukai švęsti kapinynu ;

* Mėnulio žvilgis—raudos. ‘

savo

Rusijos proletariate) koVos dėl socia
listinės santvarkos pareikalavo daug au 
kų, tačiau tos kovos tikslas didingas:

Saulė leidosi už kalno, 
Rausvą vasarą žemei siuntė;
Bet ne šviesos ten blizgėjo—

Tik minios pralietas kraujas— 
Kad pasaulis būtų- laisvas 
Ir laimingas.

Patsai dirbęs paprastu darbininku fa
brike, poetas suprato ir atjautė darbinin
ko vargus. Štai pora posmų iš eilėraščio 
“Alaus bravore”:

i

Šimtus štai dėžių aš pridėjau,—
Ei, gerkit visi piniguoti!
Ir pats jau visai išbadė jau
Ir nėra ko šeimynai beduoti.

Čia ne viens. Čia tūkstančiai mūs.
Visi prakaituoti, raudoni, 
Savaitėm be pertūkio triūsia, 
Dyglys nors ir graibosi šone.

Arba, ‘Audėjai,” kurį skiria bendrojo 
darbo draugams Amerikoje:

Mes audžiame šilkų —
Te ponios ir ponai
Gražiai pasiredo.
O mes—
Kad tik naštą gyvenimo pilko,
Kur linksta net šonai,
Ir kruviną bėdą 
Kaip nors kad išnešti.

Tegu poeto gyvenimas ir nebuvo rožė
mis klotas, bet savo eilėraščiuose jisai ne
siskundžia, kad tai ne jo vieno toks liki
mas:

Kai męs mylim laisvą žemę
Ir kančios varguolį, »
Mus į ledo rūmus tremia, 
Aštrų ruošia guolį.

Nepaisant tų smūgių, eilėrašty skamba 
optimizmo tonai:

Nors nuliūdę, nusiminę
Kremtam plutą sausą,
Bet kai giedam sutartinę,
Tai pasaulis klauso!

Taip poetas rašė dar 1920 metais.
Vėliau Butkų Juzė vis mažiau rašė ko

vingų eilėraščių. Jis pereina į humorą, į 
satyrą. Jo eiliuoti feljetonai buvo spaus
dinami Telšiuose leistame pažangiame 
laikraštyje “Žemaityje,” “Klaipėdos Ži
niose.” Rašinėjo ir proza žemaitiškai fel
jetonų, pasirašinėdamas Jozis Burba.

Po hitlerinių okupantų išvijimo Butkų 
Juzė parašė kelioliką eilėraščių,’ kuriuo
se reiškia džiaugsmą ir ragina visus stoti 
į pokarinį atstatomąjį darbą. “Pergalės 
dainą” jis baigia šitokiu posmu:

? Nors audros siautė apie mus— 
Skambėjo pergalės daina!
Šviesius, naujus išvydome laikus— 
Laisva Tarybų Lietuva.

Butkų Juzė lietuvių literatūros istori
jon įeina kaip pažangus poetas, naujų 
minties ir formos kelių ieškotojas.

Pergalių Įkvėpėjui
Kai laisvė užgrūdinta Spalio gaisrais 
Tautas išblaškytas subūrė kartu, 
Jis žodžiais tvirtais ir darbais nemariais 
Naujosios epochos atkėlė vartus. 
Ir liaudį į pergales vedė, 
Didysis Stalinas — vadas.

Žmonijai nurodė kelius ateities, 
Kur tarpsta gerovėj pasaulis šviesus, 
Ir laisvę grąžino žmonėms pasmerktiems, 
Ir darbus prikėlė ir žygiams visus. 
Čia įkvėptos Stalino valios 
Gyvuoja ir klesti tarybinės šalys.

z 1
Čia naujo istorijos rato pradžia, 
Čia amžių visų išmintis sukrauta,* 
Čia tautos gyvena su meile didžia, 
Vadovauja joms rusų didžioji tauta. 
Jos džiaugiasi tiesą suradę, 
Tavo žodžiuose, Staline — vade. z

‘Mums širdis pavergti seniai suskubai, 
Tave mes pamilom už saulę didžiau, 
Tau mūsų talentai ir mūsą darbai, 

■Mes skubam tava išmintim pasidžiaugt 
Tu amžiams, mums mylimas būsi, 
Staline, tėve brangusis.

Už tai, kad subūrei tautas pastoviai, 
Kad < vėliavą darbo iškėlei aukštai, 
Kad liaudžiai teises neribotas davei, 
Kad mus tartum tėvas globoji, už tai, 
Kad laisvę davei munis ir drįsą” 
Dėkingi tau, Staline, esam.

Al. Žukauskas.

•**- LMS Centro ” 
Informacijos
NAUJI VEIKALAI

Visiems LMS geram stovyj nariams 
išsiuntinėta kątik Išleisti du scenos vei
kalai: “Klampynė” ir “Fifty-Fifty.” 
Veikalus gaus tik tie nariai, kurių duok
lės užmokėtos bent už 1946 m.

PRAŠOME KOOPERACIJOS
Spaudoje tankiai matosi; jog LMS pri

klausanti chorai dainuoja naują dainą 
arba dramos grupės stato naują veikalą. 
Jei daina ar scenos veikalas pačių meni-, 
ninku pasigamintas ant vietos, tai tik ta 
viena kolonija jais ir tegali pasinaudoti. 
Prašytume visų LMS vienetų, jog įsigiję 
kąnors naujo, prisiųstumėte bent vieną 
egzempliorių LMS Centrui. Jei jūsų ko
lonijoje tas turėjo (pasisekimo, nepavy- 
dekime ir kitoms. Centras galės tokius 
veikalus išleisti ir kuoplačiausiai pas
kleisti mūsų meniningų tarpe.

DUOKLĖS
Labai mažai vienetų ir pavienių narių 

tepasimokė jo duokles už 1947 metus. 
Chorai, Dramos Grupės- ir kultūrinės or
ganizacijos mokasi į metus po $5. Pavie
niai nariai po 1.50. Kurie pavieniai mo
ka po $5, tie, kaip ir vienetai, turi teisę 
gauti po vieną egzempliorių visų naujų 
leidinių.. Mokėkįtės duokles ir paragin
kite pavienius menininkus priklausyti 
LMS.

LMS FESTIVALIS RYTUOSE
III LMS Apskritis rengia Meno Fes

tivalį Nek Yorke lakpričio pabaigoje. 
Mes raginame visas rytinių valstijų me
nininkų grupes ir pavienius dalyvauti 
Festivalyje ir padėti III Apskrities Ko
mitetui paruošiamą jame darbe, kad Ry
tinių Valstijų Menininkų Festivalis duo
tų kuodaugiausia naudos. Vidurvakari- 
nių ir vakarinių valstijų menininkai — 
organizacijos ir pavieniai privalo pasiųs
ti pasveikinimus, kurie ;bus atspausdinti 
Festivalio Programos Knygoje. Visais 
Rytų Festivalio reikalais kreipkitės į 
LMS III Apskrities sekretorių: V. Bovi
nas, 46 TenEyck St., Brooklyn 6, N. Y.

' RUOŠKIMĖS ŽIEMOS SEZONUI
Apart virš minėtų dviejų • veikalų, ku-t 

rių po vieną egzempliorių išsiuntėm vi
siems LMS pilnai pasimokėjusiems na
riams, jau spausdinamas trečias scenos 
veikalas — Žemaitės-Miliūno “Marti.” 
Norintieji stayti šiuos veikalus ateinan
čiame sezone tuojaus siųskite Centrui 
užsakymus. Kaina: “Klampynė” ir 
“Marti”, po 50 centų egzemplioris, “Fif
ty-Fifty” — 25 centai. LMS nariams, 
imantiems už $1 ar daugiaus, duodame 
25% komiso.

FINANSŲ RAPORTAS
Įplaukos nuo sausio 1-mos iki birželio 

30-tos, 1947:
Sausio-vasario
Kovo
Balandžio
Gegužės
Birželio

$917.07 
40.00 
15.40 
11.00 

225.00

Viso $1,208.74

Įplaukos dalinasi: . 
Senojo iždo balansas 
Nuo Festivalio Komisijos 
Organizacijos duoklių 
Pavieniai duoklių 
Parduota literatūros 
Aukos

600.00 
95.00 
15.43 
17.50 
88.00

Viso $1,208.47

'$3.50
761.60

9.00
6.50

Išlaidos sausio-birželiio:
Stampos ir popiera
Bangos Chorui Toronto 
500 dideliu vokų 
Seal
Bankui už čekių kn. ir štampą 2.60
Cut for stationary
Postage stamps
Kablegrama Lietuvon
Surinkimas “Fifty-Fifty”
Letterheads and Envelopes
Postage stamps

Viso 
Įplaukos , 
Išlaidos

2.50
1.50
2.06 

12.00 
11.50 
$1.00

$816.93
$1,208.47

816.93

Balansas liepos 1, 1947 $391.54 
L.\Jonikas, sekret., 

3116XS. Halsted St.t Chicago, Ill.
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Kas Ką Rašo ir Sako
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

klos, 3) karininkų pakarto
jamieji kursai, 4) aukštosios 
karin. mokyklos ir karo aka
demijos.

Savo laivyną sovietai ge
rokai sustiprino po šio karo 
gavę Italijos, Vokietijos ir 
Japonijos laivynų dalinius. 
Karo pabaigoje Rusija turė
jo 4 kovos laivus, 7 sun
kiuosius ir 2 lengvuosius 
kreiserius, 51 naikintuvą ir 
140 povandeninių laivų. Jū
rininkų paruošimui Rusija 
Įsisteigė 11 kolegijų. Gau
tosios Kurilų salos sustiprina 
Rusijos padėtį kaip okeano 
valstybės. Kai kas spėja, 
kad Rusijos karo lėktuvų 
produkcija galinti siekti 20,- 
000 per metus.

Hartford, Conn
Iš Lietuvių Kliubo Veiklos

Lietuvių Amerikos Piliečių, 
Kliubas 1 d. gegužės turėjo 
metinį pikniką Lietuvių Sąry
šio Darže. Buvo graži die- . 
na, viskas buvo gerai tvarko
ma, tai kliubui liko $302 pel
no.

Liepos 21 d. įvyko kliubo 
specialis susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 2b0 narių. 
Susirinkimas buvo tvarkus. 
Nutarta, kad žmogui išbuvu
siam kliubo nariu 25-kis m%- 
tus duoti gražią auksinę špil
ką.

Taipgi tapo nutarta pakel
ti sergantiems nariams pašai? 
pą, vietoje $6 į savaitę t lai
ko mokėti po $8, o kurie pri
klauso į abu skyrius, tai’ vie
toje $12 gaus $16 į savaitę.

Nutarta atšaukti nutarimą, 
pagal kurį narys išsirgęs me
tus laiko jau negaudavo dau
giau pašalpos iki mirties. Pa
gal naują nutarimą, tai nariui , 
išsirgus metus jam bus sulai
kyta pašalpa ir jis jos nega
lės gauti per sekamus metus. 
Bet vėliau vėl galės gauti pa
šalpą, bet jau tik atsitikime _ 
sėdant kita liga, tai yra, ne ’ 
ta pačia, kuria jis sirgdamas 
per metus gavo pašalpą.

Nutarta atidaryti kliubo ra
dijo valandą,
kur bus viskas atliekama lie 
tuvių kalboje.
Poškus iš New Britain, 
atidaryta taip greitai, kaip tik 
gaus tinkamą valandą.

sekmadieniais

Vedėju bus
Bus

Pranešame visoms draugi
joms ir organizacijoms, kad 
kliubas nutarė turėti didelį 
išvažiavimą sekmadienį, 24 d. 
rugpjūčio, į kurį bus visiems 
veltui įžanga. Gi kliubo na
riai gaus nemokamai kiekvie
nas $3 vertės barčekių. Gros 
Daina Radijo Orkestras šo
kiams. Įvyks Lietuvių Sąry
šio Parke, o jeigu būtų lietus, 
tai Lietuvių Kliubo Svetainė
je, 227 Lawrence St., Hart
ford. Todėl, prašome visas 
draugijas tą dieną nieko ne
rengti.

Sekmadienį, 14 d. rugsėjo, 
kliubas rengs garbės banke
tą Juozui Pilkauskui (Pilky), 
kuris pirmininkavo 10 
kliubui ir daug atliko 
visuomeniškų darbų.

metų
gerų

r u g- •Su šeštadieniu, 6d.
sėjo, vėl prasidės Kliubo 
Svetainėje subatų vakarai — 
šokiai, kurie tęsis kas šešta
dienis iki birželi mėn., 1948.

Sekmadienį, 26 d. spalių, 
kliubas rengia didelį koncer
tą paminėjimui septynių me
tų sukakties nuo įsigijimo sa
vo nuosavo namo ir svetainės. 
Apie programą 
Vėliau.

Kliubas gerai 
vasarą nemažaį
pagražinimui kliubo 
rių.

bus pranešta

gyvuoja, šią 
įdės pinigų 

kamba-

Kliubo Reporteris.

Litchfield. — Susidūrus 
dviem traukiniam, sužeista 
10 žmonių.

3-čias puslapis—-.........■■■■■
Laisvė—Liberty Lith. Daily • 
Šeštad., Rugp. 9t 1947.
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
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V"" į —— Ėašo Ieva
(Tąsa) ,

Daili ir net dar jauna Bertienė. Keli 
metai kaip našlė. Vaikų nė vieno nėra. 
Iš amžių jau čia surinkimo namai. Užtai 
ir Anskis mielai ir dažnai pasiskelbia čia 
surinkimą. Taip ir susipažino juodu ar
čiau. Bet per arti, ne! Bertienė jam la
bai patinka, tik moterystės jungą užsidė
ti sau ant sprando Anskis dar vis .kra
tosi.

Bertienė visada atsiranda geriausios 
nuotaikos, kai pamato Anskį Šimonį. Ir 
gražus jis vyras! Visada taip dailiai ap
sirengęs, jo marškiniai visada balti kaip 
sniegas. O juk jis dar nesenas, plaukai 
dar nepražilę. Žmonės, berods, kalba šį ir 
tą apie jį. Bet jų nesuklausysi.

Netrukus jau stalas padengtas ir ap
krautas skaniais valgiais. ^Pakepti laši
niai su kiaušiniais labai gardžiai kvepia. 
O Anskis šauniai išalkęs.

— Sėskis šalia manęs, draugsesele! — 
prašo sakytojas: — vienam valgyti ne
skanu.

Atsisėdo šeimininkė šalia sakytojo. Vi
sai arti prisišliejo Anskis, lyg paslapčių 
norėtų jai papasakoti. Bet jis tyli. Keb
li padėtis. Tyli ir Bertienė.

— Kodėl jis dabar atėjo? — mąsto ji. 
— Ar tikrai jis jau būtų apsigalvojęs? 
tvaikas būtų! Man reikia šeimininko. . 
Piršlių lankosi gana. Galima gauti ir 
jaunesnį. Bet, kaip sako priežodis: už 
jauno — po lazda, už seno — po barzda!

Ką tik nutveria jis Bertienės ranką, 
tik taip sau, visai iš netyčių. Ir Bertienė 
užmiršta, kad reikėtų truputį brangintis.

Pagaliau susipranta šeimininkė, kad 
reikia kalbėti:

— Ar čia arti surinkimą turėsi? — 
kvailas klausimas bet, juk jis sakytojas, 
tai ką šiaip kalbėti.

— Ne, dar ne, aš tik iš didžių bėdų iš
bėgęs atėjau pas savo draugseselę.

—O kas bent atsitiko?
—Vakar tėviškė sudegė.

— Ui, devaliau!
— Visa kas sudegė, palikau ir aš pli

kas kaip pirštas, ir mano Brolis, žinai, 
tas, kuris savo bedieviškumu visiškai 
nuo manęs skiriasi!

— Bet kaip tai atsitiko?
— Nežinau! — Ne, Anskis nedrįso pa

pasakoti, kaip buvo ketinęs, kad vienas 
žemaitis pasirodęs labai įtartinas, kad 
jis norėjęs jį nutverti, bet šis pasprukęs... 
Ne, nutarė nieko nesakyti, neįsivelti. Te
gu mano žmonės, ką nori. Žinoma, jeigu 
žandaras ateitų, tai jau, savo kailį gin
damas, pasakys, ką sugalvojęs.

— Tai dėl to jis pas mane atėjo, dabar,' 
kad niekur pasidėti nebeturi. Dabar aš 
jam susyk gera, — tarė sau Bertienė, ir 
staiga jaučiasi ji labai apvilta. Ir jos šir
dis jau pradeda svyruoti.

— Dievas uždeda mums mėginimų,—' 
vėl saldžiai paskamba Anskio balsas. — 
Dievas nori matyti, ar mes ir tuomet 
jam dar ištikimi, ar mes ir varge mokė
sime mylėtis kaipo broleliai, kits kitą iš 
širdies...

O skersa akim pažiūrėjo Anskis į Ber
tienę. Jam ne tik įdomu, kokį veidą pa
daro dabar Bertienė, bet jam ir baimė 
kyla, ką gali žinoti, ką pagaliau ji pasa
kys. Gal parodys duris:

— Eik, iš kur parsiplovei!
Bet Bertienė jau atsisvėrusi jo nau

dai.
—Teisybę kalba Anskis, — atsako ji 

sau į savo svyravimus ir tuo galutinai 
nutildo ji savo abejojimus. — Kam man 
Reikėtų kokių nors Anskio turtų, ar ma
no ūkis ne visa ko pilnas?

O kada diena palinko vakarop, Anskis, 
lyg tikras šeimininkas, sušaukė šeimyną 
prie knygų. Ilgą išgiedojus giesmę, visi 
suklupo prie dar ilgesnės Anskio Šimo
nio širdies maldos. Bernai net gerai pri
snūdo. Bet mergos, nors ir dar taip per- 
vargusios, nesnaudė, o verkė užsikirsda
mos, nes jų širdis užgavo galingoji saky
tojo malda, *kuri šį vakarą tikrai lyg pie
nas ir medus teka iš jo lūpų.

Bet ir tikrai iš širdies plūsta šį vaka
rą dėkavonė. Ji neveidmaininga, nes 
iki vėlybo vakaro niekas neatsitiko’ — 
neatjojo žandarai...

Tik ifiažoji piemenikė neverkė — ne
turėjo tam laiko. Plačiomis akimis ji se
kė kiekvieną sakytojo judesį.

O mergoms nuėjus į kamarą gulti, ši 
ir pratrūko juokais. \

Simonaitytė -------
— Ko tu žvingauji, pa’ršeli? — subarė 

ją mergos.
Bet piemenikė gudri... ne, ji neiš

reikš savo spėliojimų. Tuojau bėgtų mer- 
*gos šeimininkei apskųsti, jeigu ji paklau
stų, kodėl sakytojas heina į surinkimo 
galą miegoti, o palieka prie šeimininkės.

Kitą rytą Bertienė, nežiūrėdama mie
lojo svečio, labai blogos buvo nuotaikos. 
Trankė duris, drabstė kibirus, barėsi su 
mergomis. Baisiai sukniaukė katė, tur 
būt, jai kas nors koją numynė.

O Anskis išeina iš kambario, gerai iš
simiegojęs, puikios nuotaikos ir dailus 
kaip mėnesėlis. Susiėmęs rankas, maldin
gą padaro veidą, taip, ir šį rytą dėkinga 
dar jo širdis.

Bet Bertienė į jį nė skersa. Ir susyk 
nebežino .Anskis Šimonis, kur dėtis, taip 
nesmagu jam. O ir mergoms nemalonu 
nertėjant šeimininkei. Tik gerai, kad 
piemenikės nėra namie. Ta vėl juokais 
nesitvertų.

Išėjo Anskis į laukus. Ne tiek pasi
vaikštinėti, ne tiek laukų apžiūrėti, — 
tuos jis pažįsta, — kiek pagalvotį apie 
lemiamą gyvenimo žygį. Sunku išsižadė
ti laisvės ir gerų dienų.

Bet dar sunkiau bus, jeigu Bertienė 
pasakys išeiti ir nebegrįžti. O į tėviškę 
grįžti — ne, tai jau geriau ...

Netrukus sugrįžo Anskis iš laukų ir 
didžiu pasiryžimu nuėjo šeimininkės 
ieškoti. Atrado pieną begriejant. Atsiko
sėjo sakytojas Šimonis, lyg daug būtų 
kalbėjęs, ir dabar staiga jam žodžių pri
trūktų .. . kaip čia dabar pasakius? O 
sakyti reikia. '

— Marele, ar nevažiuosiva šiandien į 
Priekulę šaukti paduoti?

Nieko į tai neatsakė Bertienė, tik, nu
sisukusi j kamaros langelį, nusišypsojo:

.— Na, pagaliau!
O tada, išėjusi už angos, pašaukė:
— Marčiau, kinkyk arklius. Gerąjį ve

žimuką!
SKURDAS

Smūgis, kuris ištiko Jokūbą Šimonį, 
buvo beveik be sau lygaus. Lygiu laiku 
netekti viso savo turto, — o tai dar per 
artimą sau žmogų, — vos pakelti galima 
šitokį skausmą. Bet dabar turėtų turtų 
jau iš niekur nebeiškabinsi. Reikia pra
dėti iš naujo gyventi. Bet pradėk dabar! 
Ne vieni, antri metai, o šimtmečiai bu
vo sunešę Šimonių turtą ir papildę jų na
mus. O tik vienos valados tereikėjo liki
mui juos sunWkirfti.

Iš kur dabar imti atstatyti visa? Be
rods, ne viena, diena, ne vienais metais 
buvo pastatyta Šimonių sodyba. Tai ir 
dabar taip pat Teikės pradėti: iš pradžių 
— iš mažo.

Bet žmonėms, gyvenusiems visą am
žių ištekliuje, visai nesuprantama, kaip 
galima pradėti naują gyvenimą taip 
staiga užėjusiame skurde.

O tačiau kada ant senųjų tvartų mūrų 
vėl buvo pakelti sparai ir vienas skūnės 
galas pastatytas, tai vėl beveik širdin
gai mokėjo'prasijuokti Šimonis.

Bet staiga vėl apsiniaukdavo Šimonio 
veidas, nes tučtuojau prisimindavo jis, 
kad jo brolis, kuris taipjau Šimonių var
dą turi, jį į tą vargą ir skurdą įstūmė. 
Brolis!

Šiandien Anskis Šimonis didelis ūki
ninkas. Ir dar didesnis sakytojas. Jis jau 
ir pirma, žodį kalbėdamas, šaukdavo, kad 
ir sienos drebėdavo. Šiandien šaukia jis 
dar daugiau. O žmonėms nesvarbu žodis, 
jiems tik svarbu, kad sakytojas turi 
skambantį balsą.

Jokūbas vis dar stebisi iš Anskio, kad. 
jis, taip sunkiai prislėgęs savo sąžinę, 
gali kitus žmones mokinti.

Mat, ir tokių žmonių turi būti.
Tvartų atstatyta tik vienas galas, pa

statyta skūne tik vienu kluonu iV vienu 
bertainiu. Daugiau tuo tarpu ir nereikia. 
Juk ir laukų beliko vos dviem karvėm ir 
dviem arkliam. Kitus laukus reikėjo iš
pardavinėti.

Ir pušyno ger^ kampą rejkėjo parduo
ti. Ir tai dar neužteko pinigų? Gyvena
majai pasistatyti reikėjo pasikolinti.

O kai atėjo žiema, tai visai netikėtai 
padvėsė vienas arklys. Ir tvarto kampe 
bestypso viena kumelė. Atsirado kažko
kia avių liga — išdvėsė visos avys. Išsi
metė udrojanti kiaulė; penamoji aprai
šo, reikėjo parduoti už pusę kainos.

(Bus daugiau)

Žinios is Lietuvos
Naujoji Statyba Provincijoje

Laižuva (Mažeikių apskri
tis). Po Laižuvos išvadavimo 
nuo vokiškųjų fašistinių oku
pantų miestelyje buvo telikę 
tik du namai.

Miestelį teko atstatyti iš 
naujo. Jau pastatyta 190 gy
venamųjų namų, užbaigta ir 
šiomis dienomis pradės veikti 
pieninė, eina pire pabaigos 
statyba čia rudenį atidaromos 
progimnazijos.

Atsikuria taipogi ir apylin
kės. žiopelių apylinkėje vyk
doma statyba pradžios mokyk
los, naujai pastatyta jau ke- 
liasdešimts namų.
. Gavę iš valdžios pinigines 
paskolas bei' statybinę medžia
gą naujakuriai stato kelias
dešimt naujų namų, štai nau- 
jakuris Karšis iš Purpulių, apy
linkės, buvęs bernas, niekad 
neturėjęs savo nuosavo kam
po, pasistatė namelį, diendar
žį. Naujakuris Leonas Račkus 
iš Laižuvos apylinkės taipogi 
pasistatė namelį ir visus ūkio 
pastatus. Valstybė davė jam 
pinigų, statybinių medžiagų, 
arklį, karvę. Tokių pavyzdžių 
galima daug pateikti.

Panevėžio apskritis. Po iš- 
si va davimo nuo vokiškųjų 
okupantų Panevėžio apskrity
je jau pastatyta virš 1,200 gy
venamųjų namų, 900 ūkiškų 
pastatų, 20 mokyklų, 4 ligo
ninės ir ambulatorijos, 6 pir
kios — skaityklos.

Šimtai1 Panevėžio valstiečių 
statosi namus. Šiam reikalui 
valstybė išskyrė apie 2 mili
jardus rublių kreditą ir dau
giau kaip 100,000 kub. metrų 
statybinės medžiagos.

Nauji Tiltai per Nemuną
Kaunas. Atsitraukdami iš 

Lietuvos vokiškieji barbarai 
susprogdino” visus tiltus per 
Nemuną ir Nerį.

Dabar statybininkai jau bai
gia atstatydinti tiltus per Ne
muną Kauno mieste ir per Ne
rį Viliampolėje (Kauno prie
miestis). Iš upės statybinin
kams teko iškelti 1,650 tonų 
metalb ir betono laužo, su
krauti 650 kubinių metrų ge
ležies betono. Tilto reikalams 
teko pagaminti 90,000 užkalu 
ir nagilių.

Respublikos Teatrų Vasaros 
Gastroles

Tarybinės Lietuvos teatrų 
vasaros gastrolės vyksta sėk
mingai. Vilniaus, Kauno, Pa
nevėžio, Šiaulių artistai ap
skričių ir valsčių centruose bei 
kurortuose demonstruoja savo 
meną dešimtims tūkstančių 
žiūrovų. • ' U ’

Vilniaus valstybinis dramos 
teatras Ukmergėje davė 7 
spektaklius, jų tarpe: “Mar
ti” —. J. žemaitės, “Uždavi
nys” — Stalino premijos lau
reato B. Dauguviečio.

Kauno dramos teatras ap- 
ląnkęs daugelį punktų Kauno 
apskrityje pastatė: “Tartiu
fą” — Moljero, “Seni drau
gai” — Maliugino ir kt.

Vilniaus lėlių teatro artis
tai' aplanke 8 miestus, kur su
rengė 33 spektaklius.

21 spektaklį davė Šiaulių 
dramos teatras Joniškyje, 
Radviliškyje, Pakruojuje ir kt.

Buvo parodyti: “Uždavinys” 
— Dauguviečio, ' “Po Pragos 
kaštonais” — Simonovo, “šyk
štuolis” — Moljero.

Marijampolėje šiomjs die
nomis įvyko dramaturgo J. 
Baltušio pjesės “Gieda gaide
liai” premjera. Pjesėje pa
vaizduotas šiaurės Lietuvos 
valstiečių gyvenimas 1928 — 
30 metais. .Teatro kolektyvas 
su meno vadovu drg. Tunkevi
čium priešakyje puikiai įvyk
dė pjesės pastatymą. Iš ak
torių pasižymėjo J. Rutkaus
kaitė, A. Mozuraitis, J. Laba-' 
nauskas. /

Auga Jaunų Specialistų 
Kadrai

KAUNAS. — KaUno pedago
ginis institutas šiais metais da
vė respublikai 54 naujus mo
kytojus, Kauno Valstybinio 
universiteto medicinos fakul
tetas — 70 medikų, akušerių 
mokykla — 180 akušerių. Vi
si jauni specialistai skiriami į 
respublikos rajonus dirbti, 
kur jaučiamas jų reikalingu- i 
žinąs. .

VU

Ten, Kur Buvo Liejama 
“Pergales” Stovyla

Pastatyta Kaliningrade 
“Pergalės” stovyla, Liėtuvos 
skulptoriaus Juozo Mikėno, 
gavusio Stalino premiją, kūri
nys buvo nulietas Kauno me
chaninėje liejimo’ gamykloje.

Įmonėje verda darbas. Jos 
kolektyvas yra pasižadėjęs li
gi Didžiojo Spalio 30 metinių 
pilnai įvykdyti gamybos meti
nį planą.
Apskrities Vidurinių Mokyklų 
Meno Saviveiklos Olimpijada

Šiomis dienomis Kaune įvy
ko apskrities vidurinių moky
klų meno saviveiklos olimpija
da.

Vilkijos, Jonavos, Veliuonos 
gimnazijos bei Petrašiūnų, Se
redžiaus, Garliavos ir kt. pro
gimnazijos pasirodė išpildy- 
dami liaudies ir moderniškas 
dainas bei šokius, o taip pat 
atliko instrumentalinius ir Vo
kalinius numerius. Vykusiai 
praėjo liaudies šokių “Pabaig
tuvės” montažas.

A Olimpijada, kurioje dalyva
vo keli šimtai asmenų, praėjo 
su dideliu pasisekimu prieš 
Pūkštančius žiūrovu. . v 1

Darbininkai Alyksta Į Poilsio 
Namus,

PANEVĖŽYS. — Tarybų 
valdžia reiškia j didelį rūpes
tingumą dėl Lietuvos darbinin
kijos sveikatingumo.

Didelis skaičius Panevėžio 
cukraus fabriko darbininkų 
vyksta šiais metais į respubli
kos kurortus ir poilsio namus: 
Druskininkus, Birštoną, Palan
gą, Kulautuvą ir kt.

Tel. TRObrldge 6880

DR. JOHN REPSHIS
(REfPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

^edėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

kepame tikrą LIETUVIŠKĄ duoną ir 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KElKSUS

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

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. , Tel. ĖVergreen 4-8802

*MEXT SESSION-WELL PASS A LAW MAKING WAGES ILLEGAL?

“Sekamoje kongreso sesijoje mes Įvesime Įstatymą 
padarymui algų nelegališkomis.”

TELEPHONE 
, STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) '

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. w BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas ,

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

- - - - -- ------------ ----------------------------------l------- -  , - .. ---------■--------------------------------------------------------------------------- -

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų , Iš 7-ių patrovų

VAKARIENE 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 šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
♦ /

^Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

CHARLES J. ROMAN
, (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

/

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

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonai Poplar 4116

T
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

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

MAX PEUCKER

NOTICE Is hereby given that License No.^ 
GB 12545 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
653 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCATURRO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENNY GOLDBERG & NATHAN LUBIN 

(Famous Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 565 has been issued to the undersigned 
to sell beer At retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
873 Hegeman Ave., Aka. 734 Elton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed on the premises .

MARY SCORDIO 
(Joe’s Bar & Grill)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control * Law at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK /

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1384 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
. VICTOR SQUERI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
412 DeWitt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX LIEBER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
68 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE LA FORTEZZOO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7033 has been issued) to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law i.t 
787 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & MOLLY NEWFIELD 
(St. John’s Grocery)

NOTICE is hereby given that LlccnVc No. 
EB 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 — Avenue P. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EVELYN SOBEL & MIRIAM ROSENFELD

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5601 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE HECHT STRAHL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAKUSIN
(Jack & Sid Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 453 has been issued to the undersigned 
to sell beyr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Ix>ts Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 137 .of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KUEHN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1296-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
429 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY J. BROWN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MASTELLONE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WEISS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1711 has been issued to the unde -slgned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 522 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins AVenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELLER & 
ABRAHAM DAN7.KER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB’12743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
356 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX MITCHNICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7f. Sumpter Street, Borough cf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES HUDGINS

NOTICE Is hereby given that Lięenfcė T/o. 
EB 1845 has been Issded to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at'
157 Thafford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed on the 
premises.

FRANK TURNER

NOTICE is hereby given that License No? 
EB 401 has been issued to the undersigned 
to sell bee ■ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law .at 
1342 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be con.-Wncd on the 
premises, 
ISADORE PINCHUK & BARNETT GRAFF

(Famous Lunch)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undeg Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tbe 
premises.

EDWARD J. RYAN

NOTICE is hereby giv.cn that License No. 
EB 1793 *has been issued to the undersigned 
to sell oeer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156-8 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WATSON & DRYE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1477 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 -- 3rd Avenue, Borough of Brtloklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’ \

KARL GUNTHER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1424 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST & ALFRED AMATO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
158 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONSTANTINE GIGLIO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7040 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
2802 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

’ DAVID L. MEI BACH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2477 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD CARLINO

NOTICE is hereby given that L’ccr.se No. 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell leer at retail under Section 107 of 
th<\ Alcoholic ' Beverage Control Law at 
382 VG Pulaski Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JACOB BESTERMAN
•- _ ■ - I —1.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SCHREIBER

LOWELL, MASS.
Mūsų Žinios

Lowellio progresyviai darbi-' 
ninkai turėjo labai gerą ir pa
sekmingą pikniką liepos 27-tą 
dieną. Piknikas buvo sureng
tas tarptautiniai, — keletas 
tautų dalyvavo piknike. 1 Ta
čiau smagu pasisakyti, kad 
lietuvių dalyvavo daugiausia, 
žinomą, būtų galima daugiau 
pasidžiaugti matant, kad ir ki
tos tautos taip pat stotų Į pa
žangų judėjimą ir dalyvauti] 
tokiuose tarptautiniuose pa
rengimuose.,.

Visgi, piknikas buvo skait
lingas ir, kiek turėta maisto 
ir gėrimo, tai viskas išėjo dar 
gana > ankstokai, nors maisto 
ir visko buvo parūpinta gana 
apsčiai. Galima sakyti, kad 
tai buvo pirmutinis toks pik
nikas pas mus. Uždarbio liko 
gerai.

Turėjome svečių iš Nashua, 
N. H. Julia Buslevičiūtė tik 
neseniai grįžusi pas savo moti
nėlę iš kariškos tarnystės. Jai

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor •
NOTICE is hereby given that license No. 
GB 1944 has been issued to the undersigned 
to sell heer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6217 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

MICHAEL KAPLAN

Lewiston ir Auburn, Me

NOTICE is hereby given that License • No. 
GB 7407 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS WEISSMAN & 
SOLOMON DEUTSCH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1570 has be4n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage C6ntrol Law at 
599-601 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE SIROT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8957 has been issued to the undeisigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

ALEX ABUGEL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2447 has been issued to the undersigned 
to sell beet at retail under Section 107 of 
thd Alcoholic Beverage Control Law at 
511 DeKalb Avenue, Borou;,h of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK IBUMtDI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA

NOTICE is hdreby given that License No. 
GB 7493 has been issued to the undersigned 
to sell leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
431 Blake Avenue, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN SOLOMON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10 i of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
421 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COLMAN LOUIS PEARLSTETN

NOTICE is hereby given that I iccnsė No. 
GB 13032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
571 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises. ,

EDWIN WILBUR ODUM. SR.

NOTICE is hereby given that I ic< nse No. 
GB 13066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ( at 
737 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MaX SHAKIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1810 has been issued to rhe undersigned 
to sell leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Powers Street. Borough of Brooblyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

FEDERICO FALBO

irgi patiko mūsų piknikas. 
Taipgi, Juozas Egeris su savo 
gražia dukrelę Joanie. Ir 
daugiau buvo iš Nashua, bet 
vardų neprisimenu.

Iš didžiojo Bostono turėjo
me svečių, tai draugai Zavisai, 
iš Cambridge daktaras Jonas 
Repšys. Bet jie atvažiavo jau 
kiek ’vėliau ir jau rado nebe- 
pilną pikniką; jau buvo daug 
išvažiavusių. Buvo ir daugiau 
svečių iš kitų miestų, bet jie 
buvo kitataučiai.

Iš Lawrence šį kartą daly
vavo tik draugas Mikas . Dovi- 
donis; daugiau aš nieko nepa
stebėjau, jeigu ir buvo pikni
ke. Draugas Jonas Gicevičius 
iš Bedford dalyvavo, bet tai 
mūsų nuolatinis svečias.

Fannie Hartman iš Boston, 
Mass, pasakė labai gerą, ati
tinkamą prakalbą. Parduota 
apščiai* literatūros ir “The 
Worker” už apie dešimts do
lerių vertės.

žodžiu, visais atžvilgiais 
piknikas pavyko gerai.

Mūsų mieste yra propanuo- 
jama surengti gražus paminė
jimas Sacoo ir Vanzetti liužu- 
dymo dienos. Kaip jie nužu
dyti, jau sukanka 20 metų 
rugpjūčio 22 d.

Girdėjau, kad tas yra ren
giama, bet neteko sužinoti, 
kada ir kur.

Rugpjūčio 3 d. Liet. Pil. 
Kliubas laikė savo mėn. susi
rinkimą. . Smagu buvo matyti, 
kad šiame susirinkime ėmė da- 
lyvumą irx jaunesnės kartos 
nariai, būtent, Vitoldas Pa
le arskis ir Charles Zusinas. 
Mes turime kliube nemažai 
žmonių abiejų lyčių jaunesnės 
kartos. Reikėtų visiems daly

vauti Kliubo susirinkimuose, 
čia yra ką veikti ir kuomi rū
pintis.

Kliubas nutarė pirkti gerą 
mašiną rekordais jnuziką duo
ti savo atsilankiusiems sve
čiams.

Taipgi, nutarė rengti gerą 
pikniką šio mėnesio paskutinė
je dienoje, tai yra, sekmadie
nį, rugpjūčio 31 dieną, Free- 
mano girelėje, Acton Road, 
Westford, Mass. Važiuojant 
per Chelmsford Central reikia 
iš čia imti kelią J27 ir važiuo
jant tėmyti iškabą po dešinei 
rankai, tai pikniką bus nesun-

Liepos 1 d. savo naiviuose 
ant ūkio pasimirė Kazys Se- 
lemonas, 57 metų amžiaus. 
Kazys sunkiai sirgo apie 2-ji 
metai atgal. Tik netikėtai 
pasveiko ir praeitą vasarą la
bai mikliai padėjo savo žmo
nai šienauti. Dar ir “šiūša- 
pej” dirbo . Po to vėl susir
go ir po ilgos ir sunkios ligos 
vėžys paguldė į grabą — ne
leisdamas jau šieno pjauti!
♦ Jo žmona sakė: Neturėjau 
patraukimo mokytis vairuoti 
traktorių, auto ar tinką — ir 
dabar tie pabūklai tūno-rūdi- 
ja. O ūkis gražioj vietoj, 
apie 100 akrų žemės ir miško. 
Turi keliolika raguočių. O 
šieno geriausias lankas kiti 
nirpjaus aht pusės. Vadinasi, 
pusę galvijų skaičiaus turės 
parduoti. Tai yra liūdna ir 
sunku ant ūkio vienai mote
riai gyventi. Tik jos giminai
tis gelbsti kiek galėdamas.

Kazys buvo Laisvės skaity
tojas ir priklausė prie LLD 
ir pasiliko iki mirties laisvų 
pažiūrų. Taip jau Pranciš
kaus zokoninkai buvo atbėgę 
ir norėjo parodyti šv. Antano 
stebuklus. • Vienok Kazys lie
pė jiem greit stubą apleisti. 
Taip jie prietarus išsinešė. 
Tai laisvai tapo palaidotus ša
lia Jono Liaudansko kapo.

Tai juos abu vėžys nuvarė į 
kapus.

Dar sveikesnis I: u damas Ka
zys šakė man : “Pulkas metų 
tam atgal, kitur gyvendamas 
priklausiau prie parapijos. 
Tad mūsų kunigas ’ surengė 
bažnytinį balių ir pasakė 
taip: “Jei išgersim 75 bač
kutes alaus, tai svetainė bus 
duota už dyką nuo rudžio 
pristatytojų !” Tada mes vi
si daug gėrėm ir ištuštinom 
dar daugiau bačkučių, many
dami sutaupyti parapijai pi
nigų . . . Na, ir kunigas, iš
duodamas to baliaus raportą, 
pridūrė: Už salę užmokėjau 
$200. Tuomet Kazys pasa
kęs : Mes išgėrėm daugiau 
rudžio už kunigo lieptą Kiekio 
tai salė dykai pasilieka. Gal 
$200 nuvažiavo į prabaš'čiaus 
kišenę!. Tuomet Kazys, iš
vydęs kunigo „melagystę, ant 
visados apleidęs bažnyčią.

Taip jau Kazys mylėjo ir 
medžioklės sportą. Lietuvoj 
būdamas eidavęs medžioti

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS 

——11 " 1 1—
FLAH’S

ALBANY’S KRAUTUVĖ į
AUKŠTŲ MADŲ.
į MOTERIMS '■

. NAUJAI ĮSTEIGTA ? J
REIKALAUJA SIUVĖJŲ ;

PATYRUSIŲ
PRIE KOATŲ, SIUTŲ IR i

SUKNELIŲ -į® 
, NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
GERIAUSIOS DARBO S'

SĄLYGOS «|
KREIPKITĖS

ASMENIŠKAI PAS
FLAWS

10 N. PEARL ST.
ALBANY, N. Y.

IŠTISĄ SAVAITĘ

HELP WANTED—MALE į
REIKALINGI VYkAI

Jacqliard 
Staklių Taisytojai

Turi būti pilnai patyrę prie 
4x4 C. & K. Staklių. 

Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Pasikeičiamais šiftais.

KREIPKITĖS
HAFNĖR .1

ASSOCIATES 
19-19 24th AVĖ. 
Long Island City 

Ravenswood 8;7500
...................

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

hfclKAtlNGI
Patyrę rankovių ir kalnierių siuvėjai, kraitę 
siuvėjai, operatoriai prie moteriškų džiaketę.

Nuolatinis darbas. Labai gera alga.
SELBERT CtOTHES, INC.

19 lloj)e Street,
Brooklyn, N. Y.

i (ifc)

OPERATORIAI
Patyrusios prie zigzag mafcinos iššsiuvitnoi 

coat fronts
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 

KREIPKITĖS ŠIANDIEN
Crown Coat Front Co., Inc.
105 East 16th St., N. Y. C..

■ <4n

Lakė Success, N.
Bulgarija padavė 
į Jungtines Tautas.

PRANEŠIMAI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2305 has been issued to the1 undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Ave., Borough of B'l.lyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

WltLIAM SCHOTTLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic .Beverage Control Law at 
136 Hopkinson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUIGI SACCO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2276 has been issued to the undersigned 
to sell beet at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Avenue, Borough of Brooklyn? 
County of Kings, th be consumed off the 
premises,

MORRIS ELKIND

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2215 has been issued to the undersigned 
to sell keei at retail under Section '107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^tw at 
1180 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off I he 
premiles.

MEYER GINSBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2295 has been issued to the undersigned 
to self beer at retail under Section 1C7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
109!r Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELLARD FRANCIS .
(Southern & Tropical Market)

NOTICE is htreby given that License No. 
GB 7800 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1C7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO DI MASO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law’ at 
45p Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOSEPH FAZIO & BENNY AUGUGLIARO 

(Kilroy’s Grocery Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEINSTEIN
(Armour I)airy & Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1635- has been issued to the undersigned 
to, tell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ' consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLI’O

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2310 has been issued to the undersigned 

'to sell beet at •etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10943 has been issued to the undersigned 
to sell beer a^ retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o;f the 
premises.

PHILIP WASSERMAN 
(Ridgewood Food Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
453 Dahill Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

ku surasti'.
. Piknike bus garsiakalbis ir 

bus duodama gražios rekordi
nės muzikos bei dainų. Tai 
bus dar pirmas kliubo pikni
kas tokios rūšies. Busas orga
nizuojamas nuvežimui žmo
nių. Todėl visi įsigykite tikin
tus iš kalno. Tik 50c į abi pu
ses.

J. M. Karsonas.

Detroit. — Kaiser-Frazer 
korporacija 199 doleriais pa
kėlė kainą vidutiniam savo 
automobiliui.

Latvijos pusėn. Sykį dragūnai 
iš latvio dvaro jį išvydę ir 
pradėję vytis. Kaęys numetęs 
keletą tetervinų, kuriuos nu
šovęs pono girioj, ir spėj'ęs 
perplaukti upę Lietuvos pu
sėn ir tarpe karklų pasislė
pęs—šlapias, kaip antis.

Tegul būna lengva jam šios 
šalies žemelė.

Vakar Buvęs.

Worcester, mass.
Moterų 155 kp. susirinkimas įvyks 

rukp. 11 d., 7:30 v. v., Liet. Salėje, 
29 Endicott St. Malonėkite visos da
lyvauti ir naujų atsiveskite, yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — A. 
W. (183-184)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

NOTICE lx hereby given that License No. 
GB 12497 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Aląpbolic Beverage Control Law at 
88 Hopkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

JESUS FERNANDEZ

NOTICE u hereby given that License No. 
GB 11071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section b*7 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cėnsumed off the 
premises.

THOMAS SALVATO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
911 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. j

MORRIS GORCHOW 
(Morris Food Store)

NOTICE is hereby given t.hat License No. 
' GB 12726 has been issued to the undersigned 

i, to sell beer at retail under Section 107 of
,,the Alcoholic Beverage* Control Law at 
,8403 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE KYNE 
(D-B-A Connell’s Food Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

• the Alcoholic Beverage Control Law at 
* .1068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn.

County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

MORRIS WEINSTEIN

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 12988 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1363 Fulton Strėet, Bordugh 6f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

ABRAHAM REINER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at . retail under Section 137 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of -Kings, to be consumed off the 
premises.

* SANTO GIANNETTO
(The Ogee Stores)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
587 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. fiROSCHART,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
IT Ftf’YYl 1 80 8

DOMINICK TRAVAGL1NO
*

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 2523 has been issued to the undendgned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
629 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CESARE PIZZOLI

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3414 Tilden Ave. & 334 East 86th St., 
Borough of Brooklyn, County Of Kings, to 

_ba- consumed off the premises.
ERNEST WALTHER

NOTICE is hereby given thaį License No. 
EB 355 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & M.‘ DELICATESSEN, INC.

NOTICE is hereby given that license No.t 
GB 7134 has been issued to thc( undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Oontfrol Law at 
404 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROCCO MANICONU

NOTICE is hereby given, that License No. 
GB 7096 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Pk., S. W., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to bę consumed off, the 
premises.

EDWARD ŽEILNHOFER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2366 has been Issued to the undersigned 
to sell leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, j ’’.

/ FRANK MURGALO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ?.0' of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
415 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. y

SAMUEL STE11Q & JACK BERGEN

NOTICE Is hereby given that License Nd. 
GB 2119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357-9 Osborn Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ODEL SINGLETARY ,

premises.
MEYER LOPATOW

Fotografas
Traukiu ^veikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių irjpavienių. 
Iš senų padarau 
naujūs paveiks
lus ir krajavuš 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Maridn Št., Brooklyn, 

Tel, GLerirhore 5-6191

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEbJ, N.” Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Matthew A. ; 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

LiTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanktr

SAVININKAI
PUikiAdsiIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

Paukštienos pietos sekmadieniais
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių Valgių

AibAftA DlfcN& IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJĖ

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

V AKACIJOM VIETA
Puiki fariha, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kailiuose, arti Kingston, N. Y.

gėras valgis—Arti maudynės
Mokestis $30.00 į Savaitę

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

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

□►•ta ■
MRS. NELLIE DAUENHAUER

Bdx 325, StbhB Ridgė, N. Y.
Tel. High Falls 3185

fl* inr.iii

5 pusi., Laisve (Liberty,-Lith. Daily), šeštad., Rugp. 9,
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NewWko
Transportininkai Prašė 
Majoro Tarpininkauti 
Bušų Vairuotojams

CIO Transport Workers 
Unijos 100-tojo Lokalo virši
ninkai prašė majoro O’Dwyer 
paspausti į New York Omni
bus Corp., kad toji išpildytų 
darbininkų reikalavimus pen
sijų klausimu. Arbitratorius 
pripažino 2,100 tos srities 
darbininkų teisę prie pensijų, 
bet korporacija to nevykdo.

Jeigu ir toliau nevykdys, 
unijistai turės imtis griežtų 
priemonių, sako unijos 
ninkai.

virši-

SVEČIAI
šiomis dienomis didžiajame 

New Yorke lankėsi Helen Ta
mošauskienė iš W. Roxbury, 
Mass., ir jos jaunas sūnus Jo
nas, kariškis. Jonas atvyko į 
New Yorką savo tarnybos ir 
mokslo reikalais, o motina jį 
palydėjo. Per penkis metus 
jo tarnybos mažai teko su 
juo pabūti.—Sūnaus pakvies
ta, mielai sutikau pabūti jo 
palydove,—sako ji.

Jonas, 
tarnauja jau trečią tarnybą, j K. Barsky ir kiti panašiai žy- 
Pirmojoje, karo laiku, teko. mūs demokratinio 
jam pabūti ir Vokietijoje. Po 
karo įstojo dar metams, o pa
skui vėl trejiems. Pastaruo
ju laiku tarnavo pietinėse 
Valstijose, o dabar — netoli 
namų, galės dažniau pabuvo
ti su tėvais. Gi liuosomis nuo 
tarnybinių pareigų 
mis mokysis.

valando- 
Rep.

7A/Z/7ZWJZZZZZZ.'JZZZZ?7ZZAW/AV/.VZWZ//W/Z.V 
JUNE HAVER • MARK STEVENS 

“I Wonder Who’s
Kissing Her Now”:

Spalvuota*!
•* ❖ Su linksmu perstatymu ant pagrindų ❖ , 
| BUD ABBOT ir LOU COSTELLO 
r EXTRA: MAURICE ROCCO
fR O X Y 7th Ave. Ir 50th St.

Pirmutinė ton Rūšies Filmą! Sujaudiną* 
drąsus aikštėn iškėlimą* religinės 
neapykantos Amerikoj šiandien!

DORE SCHARY PERSTATO
Robert Young * Robert Ryan 

, Robert Mitchum

“Crossfire”
Rodoma Dabar.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

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

Nebrang. Kainos

Amerikine Premjera 
šeštadienį, Rugpjūčio 9

Dar niekuomet nematyti,, grožiškiąusi spalviniai reginiai
ARTKINO PERSTATO

“PAGEANT OF RUSSIA’’
Stebėtinesni net už “Stone Flower” 

Pagaminti Sovietų Sąjungoj 0
— taip pat —

“NORTHERN KOREA”
Pirmas filminis raportas iš Rusiškos zonos. 

į 
Naujausi žinių judžiai iš Sovietų Sąjungos.

STANLEY 7th Avė., bet. 42 & 41 Sts.

VEŠU. Tel. WI 7-9686
ibi w mi tni w w vv tnt w tnt vm ibi vm iai vw

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk nepaprasta* pirmutines filmas apie karą Graikijoj! Generolą* Wedc- 
meyer atvyksta J Nankingą, Chlnljoj, kaipo specialus' faktų rankiotoj**. Jis lr 
generolas Chiang Kai-shek tariasi. 1 Japonija . . . Herbert Evatt, Australijon 
vidaus reikalų ministras, skrenda ] Tokio tartis su , MacArthuru apie taikos 
sutarti su Japonija. Tokio . . . "A.dmirs»l Sims,” J. V. armijos transportas, 
užplaukia ant seklumos ties Yokosuka. 600 sužeista, kai sprogsta laivas Brest 
uoste, Francijoj! Matylįtechnispalvęs sportų peržvalgų . . i. “SUMMER TItAILS.” 

Fotografinė Kelionė per Pocono Kalnus PennsylvanijoJ!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

I—■—

Jums Labai Patiksc ši širdžiai šilta Istorija apie 
Kaimišką Daktarą ir Padykusią Jo Padėjėją!

Bing Crosby * Barry Fitzgerald * Joan Caulfield

“Welcome Stranger”
♦ Ir dar Asmenų Vaidinimas Scenoje

CARMEN CAVALLERO Ir Jo Orkestras.
Ir: Paul ir Eva Reyes, Nip Nelson ’

PARAMOUNT Broadway ir 43 St.

Du Tūkstančiai Studentų 
Demonstravo už Profesorių

pietų laiku 
Universite- 
susirinkę j 
protestuoti 

profesoriaus

Rugpjūčio 6-tą, 
2,000 New Yorko 
to studentų buvo 
masinį mitingą 
prieš prašalintą 
Lyman R. Bradley iš vadovy
bės vokiškojo department© 
Washington Square Kolegijo
je. Studentų minia pripildė 
visą bloką priešais didįjį pa
statą prie Washington Square 
East. Netilpusieji čia susto
jo parke ir šalimoje gatvėje.

Birželio 30-tą profesorius 
Bradley buvo “laikinai su
spenduotas” iš profesorystės 
pasčkmėjė nuteisimo jo kal
tinimu “paneigus kongresą.” 
Jis buvo vienu iš 16-kos nu
teistų Joint Anti-Fascist Re
fugee Committee vykdomo
sios tarybos nariu. O jie vi
si buvo nuteisti už tai, kad 
atsisakė paduoti organizacijos 
knygas raga n g a u d i š k 
House Committee on 
American Activities.

a m 
Un-

trisBradley tapo nuteistas 
mėnesius kalėti ir $500 pini
ginės baudos, kaip kad ir kiti 
9-ni to komiteto nariai, tarpe 
kurių randasi autorius How-

pirmasis saržentas, I ard Fast, daktaras Edward

viršininkai 
ant parko

judėjimo 
žmonės. Jų bylos yra ape
liuotos.

Paskutinę valandą pirm 
mitingo, mokyklos viršininkas 
Thomas C. Pollock uždraudė 
vartoti garsiakalbį prie mo
kyklos, o parko 
uždraudė stovėti 
žemės. .Tačiau protesto mitin
gas įvyko.

Kalbėjo grupė žymių švietė
jų, reikalaudami atsteigti 
Bradley į jo užimtą vietą, su
drausti Pollocką už trukdy-

Istorija apie Smagią Vedybinę 
Painiavą šauniame Mexico Mieste!
Shirley Temple * Franohot Tone 

-Guy Madison

“HONEYMOON”
Tr: Pat O’Brian 
"RIFF - RAFF”

Pilna sujaudinimų drama!
Extra: Girdėkite Bill Floyd 

Vargonuojant Kasdien.
BROOKLYN
PARAMOUNT
Flatbush Ir De Kalb Avės. 

mą veiklos paramai persekio
jamo švietėjo, ragino studen
tus ginti savo ir fakulteto na
rių teises ir laisves. Studen
tai visam tam entuziastiškai 
pritarė.

Tarpe kalbėjusių buvo dak- 
tarai-švietėjai Phillip Cox, F. 
C. Borgeson, 
man, George Axtelle, Marga
ret Schlaugh; komiteto nariai 
Brandt Kiipersmith, Erik Jo
sephson; studentai David 
Newton, Robert Adler ir 
rol Breeze.

Arthur Geis-

Ca-

Pikietavo Valgyklą
White Towers sandvičių 

parduotuvė, esanti prie Ful
ton St. ir Nostrand Ave., 
Brooklyne, . valgytoj^ buvo 
pilnutėlė. Tačiau praėjusį 
ketvirtadienį staiga ištuštėjo, 
kaip sako reporteris — ham- 
burgeriai sudegė ir bandukės 
paseno. Priežastis: vietinės 
susiedijos organizacijos pa
statė prie jos masinį pikietą. 
Protestuota, kad savininkai 
atsisako samdyti negrus dar
bininkus, nors apie 95 
čius biznio gauna iš

nuošim- 
negrų.
desėtko

Atsto-
Pikiete dalyvavo 

organizacijų atstovai 
vauta visa susiedija, prade
dant dvasiškiais, baigiant ko
munistais.

ŽMOGUS GALI DINGTI 
BE ŽINIOS

Prieš 17 metų dingo New 
Yorko vyriausio teismo teisė
jas Joseph Force Crater, 41 
metų. Visko apie jį žmonės 
prigalvojo ir prikalbėjo. Po
licija visur jo- ieškojo, daug 
ką kvotė, bet apie Crater’į 
nieko daugiau nesužinojo. Po 
eilės metų teismas jį paskelbė 
įstatymiškai mirusiu ir jo 'bu
vusiai žmonai išmokėta $20,- 
000 apdraudos.

FILMOS

laikotarpiais, kuriais 
fabrikanto Hughes 

John Meyer įtarė jį 
vaišinęs fabrikanto 
jisai (Rooseveltas)

vie- 
ku- 
pir- 
me-

Embassy Newsreel Teatruose
Rodo ištraukas iš senatinio 

komiteto posėdžių., Juose 
Elliott Rooseveltas liudijo, jog 
tūlais 
lėktuvų 
agentas 
brangiai 
lėšomis, 
buvęs užjūriuose karinės tar
nybos reikalais. Rodomos ir 
kitos žinių ištraukėlės filmose.

Paramount Teatre
Prie Times Square, rodo1 

filmą “Welcome Stranger.”
Bing Crosby. vaidina jauną 

daktarą, kuris dainuoja, 
mėgsta puoštis ir skrajoti su 
“peteliškėmis,” bet atvyksta 
į mažą Naujosios Anglijos 
miestelį praktikuoti vietoj 
nintelio buvusio daktaro, 
ris dabar ruošiasi vykti į 
mą savo atostogą per 35 
tus. Senis daktaras (Barry 
Fitzgerald), žinoma, išsigąs
ta, manydamas, kad toks 
daktaras visus miestelio gy
ventojus susargdins. Iš to 
gaunasi smagių juokų. Joan 
Caulfield, kita filmos žvaigž
dė, irgi prideda savo “tri
grašį.”

Brooklyn© Paramount
Prie Flatbush ir DeKalb 

Avės., Brooklyne, pradėjo ro
dyti filmą “Honeymoon.” 
žvaigždėse Shirley Temple, 
Franohot Tone ir Guy Madi
son. Priekine rodo “Riff- 
Raff.”

Radio
Trečia 

Bachelor 
er.

City Music Hali 
savaitė
and the Bobby-Sox- 

Cary Grant, Myrna Loy 
ir ^hirley Temple vaidina vy
riausiose rolėse.
rūmų programa

rodo ‘/The

Scenoje įvai 
su dainos, §©■

Kišenvagiai Nunešė 
Viso Amžiaus 
Taupmenis

ap- 
savo 
būsi- 
buvo

John Manizza, 49 m., 19 
Dewey Place, Brooklyne, išsi
ėmęs iš banko $1,500, savo 
visus taupmenis, restauranui 
pirkti. Važiuojant ankštai 
prisipildžiusiame Fulton St. 
autobuse ir iš jo išlipant jis 
pasijutęs spūstyje lyg 
stumdomu. čiuptelėjęs 
kišenių, bet pinigai ir 
mas restauranas jau 
dingę.

Visur reikia saugoti 
kišenius. Kišenvagiai 
šniukštinėja net organizacijų 
pramogas ir į jas atlenda ap- 
k raustyti kišehius pramogų 
svečiams.

savo
su-

Sukonfiskavo
Daug Maisto

“delicatess- 
delikatnos” 

daug 
Ne

buvo 
skel- 

eis,

Gatavą maistą parduodan
čios krautuvės, 
ens,” ne taip jau 
maisto užlaikyme, kaip 
jų iš paviršiaus atrodo, 
žiūrint, kad spaudoje 
paskelbta ir kas dieną 
biama, jog inspektoriai 
daugelio krautuvių savininkai 
nespėjo ar nesuprato jas pa
gerinti .

Sveikatos department© in
spektoriai per tris pirmas 
kampanijos dienas aplankė 
347 tokias krautuyes. Iš tų 
274-rios arba du trečdaliai 
rastos “nepatenkinančiomis.” 
Tačiau didžiumai tik patarė, 
kas daryti. Kitų netikusį ar 
netikusiai užlaikytą maistą 
sukonfiskavo, kaipo pavojin
gą sveikatai. Tokio maisto 
atimta 953 svarai. O 29-se 
padėtis buvo taip bloga, kad 
išdavė pašaukimus į teismą.

Mrs. Rose Ross, brooklynie- 
tė, tapo sunkiai sužeista ste
bint arklių lenktynes prie 
Goshen, N. Y., nukritus su 
įlūžusiais suolais.

TEATRAI
kių ir muzikos solistais ir gru
pėmis, taip pat teatro baletas 
ir orkestrą. «

Rivoli Teatre
Teberodoma dramatiška, 

turinti socialės reikšmės filmą 
“Crosfire,” su Robert Young, 
Robert Mitchum ir Robert 
Ryan vadovaujančiose ir 
reikšmingai vaidinamose ro
lėse. Filmą atkreipta prieš 
rasinę-tautinę neapykantą. 
Įdomi stebėti ir pamokinanti.

Roxy Teatre
Trečią savaitę pradėjo mu- 

zikališka spalvinė 20th Cent
ury-Fox filmą “I Wonder 
Who’s Kissing, Her Now,” 
Jos gaminime maždaug va
duotasi išgyvenimais linksmų 
įvairumų vaidylos (minstrel) 
Joe E. Howard’o, buvusio 
scenos žvaigždės jau prieš 
pusšimtį metų ir dalyvaujan
čio teatre asmeniškai dabar. 
Filmoje pakartojama daug jo 
dainuotų dainų ir jo šoktų šo
kių.

Stanley Teatre
Rugpjūčio 9-tą pradeda ro

dyti linksmą Tarybų Sąjungos 
filmą “Pageant of Russia” 
apie tos šalies žmonių • mil
žiniškus nuoveikius ir dėl to 
džiaugsmus. Įdomūs ir sma
gūs vaizdai ir veiksmai. Te
atras randasi 7th 
42nd St.

Avė., prie \ t

paskutines
>k *. *

Astor Teatre
■penkias dienas rodoma filmą 
“The Best Years of Our 
Lives.” Buvo rodoma per ke
lis mėnesius.

* * *
World Teatre rodomoji 

'“Open City,7,iš dalijos parti
zanų veikloš karo laiku, pra
dėjo 76-tą savaitę.

Per Menesį Padaugėjo 
Išmetimai iš Namą 
25 Nuošimčiais

Išmetimai iš namų didžiaja
me New Yorke padaugėjo 25 
nuošimčiais, kaip paskelbė 
Mayor’^, Lawer Advisory 
Committee savo raporte.

Komitetas susidaręs iš apie 
300 advokatų. Jie esą pasi
ryžę savanoriškai, tarp 10 
vai. ryto ir 2 po pietų, ,atvykti 
į miestavus magistratų teis
mus esant juose rendaunin
kų byloms ir ten nemokamai 
teikti rendauninkams .patari
mų. Jų tikslas informuoti 
rendaųninkus, kas galima, o 
kas negalima laimėti pagal 
esamuosius įstatymus. Jie tų • 
bylų neves, tik informacijas 
teiks.

■, Kai kurie advokatai tą jau 
praktikuoja, bet pilnos mobi
lizacijos tikisi su rugpjūčio 
1 5-ta.

| MIRĖ .
Anna Rusiackas, amžiaus 

50 metų, gyveno 205 Eldert 
St., Brooklyne, mirė rugp. 7 
d., Brooklyn State Hospital. 
Kūnas pašarvotas J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. ,• Laidotuvės įvyks 
rugpjūčio 11 d. Velionė pa
liko nuliūdime vyrą Antaną.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

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

SENIAUSIA ir GERIAUSIAI 
dėl 

PUNDELIŲ
Į VISAS DALIS SOVIETŲ 

, SĄJUNGOS
Iš anksto apmokėtais muitais.

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

MES SUTEIKIAME" NUOLAIDAS 
ORGANIZACIJOMS

UŽSAKYKITE PUNDELIUS 
PAGAL NUMERIUS

Raštinė atdara šeštadieniais.

STANDARTINIAI MAISTO
PUNDELIAI

15.01
14.32 
lh.29
H.63 
12.06

NO.
VVT 3 $11.56
WT 4 13.31
WT 5 16.74
WT 6 11.94

WT 7
WT 8
WT 9
WT 10 
WT 11 '

STANDAtTINIAI DRABUŽIŲ 
PUNDELIAI

Num. —• . Kaina
B20L—VyriSkas Siūtas,

Pamušalas, Čeverykai .... $39.0fi
B20 —Motcr. Siūtas,, čcverykai 
B10L—Moterim Siūtas,

$36.38

Pamušalas, Čeverykai .. $38.47
B10 —Vyriš. Siūtas, Čeverykai 
B15 —Vyriškas Apsiaustas,

$36.36

Čeverykai
B25 —Moteriškas Švarkas,

$4 2.81

Čeverykai .. .............. -...... $42.78

Pirmadieniais—atdara tik 
draugijoms jr 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, telefonuokite arba 
ateikite

WORLD TOURISTS
incorporated

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

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
■ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
• 306 UNION AVENUE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Išskiriant 'trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-B569

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

Liguistą Moteriškę 
Išmetė iš Namą

Mrs. Celia Weisman, 55 
metų, ir jos duktė Shirley 
tapo išmestos iš buto, 2008 
Honeywell Ave., Bronx. 
Kaimynai bijo, kad jinai, 
turinti silpną širdį, gali vi-< 
siškai susirgti.

Butas esąs reikalingas sa
vininkui, šeimai iš dviejų. 
Weismanai ten gyveno 6-se:
motina, duktė, du sūnūs ir 1 
dvi marčios. Po gavimo įsa
kymo išsikraustyti, per 4 
mėnesius jie ieškojo kamba
rių. Sūnūs, veteranai, gavę 
butus projekte. Weissma- 
nienei su dukra nedavę pro
jekte vietos — jos perdaug 
turinčios pajamų. Weissma- 
niūtė, 21 metų mergina, sa
vo ir motinos pragyvenimui 
uždirbanti $30 per savaitę.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

j 9—12 ryte Valandos. į x_ 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai^ Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDELIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
’ nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainą Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugp. 9, 1947

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Yra maudynė ir šiluma. Gali 
atsiliepti vedusi pora arba pavienis 
vyras. Kreipkitės pas: Frank Černia- 
vičius, 57-23 63rd St., Maspeth, L. I., 
N. Y. (183-185)

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd.

■ Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
i tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
I nuo Npw Yorko. Kreipkitės j U. S.
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.

(x)

Parsiduoda žemės 7 akrai. Yra ir 
namas su 6 kambariais ir maudyne, f 

! Moderniški rakandai. Yra maudynė, 
karštas ir šaltas vanduo. 15 obelių, 
3 vyšnių medžiai, 32 klevai. Termai 
— $6,000 — $3,000 pinigais. Vieta 
randasi Ulster County. Rašykite so. 
karnų antrašu: P. O. Box 63, 
Sta. “A,” B’klyn 6, N. Y.

Notice is hereby given that Salvatore 
Armetta, 1638 West 8th Street, Brooklyn, 
New York, has registered his trade-mark 
“Armetta” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir t.t. Puiku* 

ateičių* ra naujausiai* (taiaymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS I

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave. i

TeL STagg 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




