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Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
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Kopija 5c
1940 m., birželio mėn. 15 d., 

iš Kauno pabėgo “tautos va
das“ ir Lietuvoje pradėjo kur
tis liaudies vyriausybė su Jus
tu Paleckiu, kaipo laikinuoju 
prezidentu.
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Justo Paleckio vadovauja
mai vyriausybei tuojau nusi
lenkė tuomet ėję Amerikoje 
Lietuvos-konsulų pareigas, Bu
drys ir Daužvardis, taipgi ir 
ministeris p. žadeikis. Jie pri
pažino Paleckio vyriausybę pil
nai teisėta, — tokia, žinoma, 
ji ir buvo, tokia ji yra ir šian
dien.

1940 m., birželio mėn. pa
baigoje Chicagoje įvyko SLA 
seimas, kuriame dalyvavo ir 
šitų žodžių žodžių rašytojas, 
kaipo korespondentas.

Atvykęs Seiman Stasys Moc
kus, SLA iždo globėjas, priė
jęs prie manęs ir sako:

—Būdamas New Yorke gir
dėjau, kad jūs esate paskirti 
Lietuvos konsulu Amerikoje.

—Kur girdėjot? — nusišyp
sojau aš.

—New Yorke mums sakė 
ponia X, skaičiusi apie tai New 
York Timese.

Ir buvo pastebėta, kad ne 
tik p. Mockus ta “žinia“ pati
kėjo, patikėjo ja ir kiti seimo 
delegatai.

Vincas Andriulis, su ku
riuo sėdėjome prie reporterių 
stalo juokėsi ir tarė:

—Aš visuomet sakiau, kad 
tie žmonės tušti-tuštutėliai. 
Jiems niekas daugiau nerūpi, 
kaip tik šiltos vietos. . . Jie 
mano, kad ir mes esame toki 
tušti, kad ir mums terūpi tik 
vietos. . . Nuduok, kad iš tik
rųjų gavai tokį pakvietimą ir 
pamatysime, kas bus...

Prietykis Čikagoje man pri
siminė perskaičius Keleivyje 
sekamą perlą:

“. . . mūsiškiems komunis
tams Stalinas neduoda jokios 
‘slūžbos.* Tai parodo, kiek jis 
Įvertina jų nuopelnus.”

Matot, jiems tik “slūžba” ir 
“slūžba“ terūpi. Kitaip jie ne
gali suprasti, kodėl tas ar kitas 
žmogus veikia, darbuojasi.

Išeidami iš to, tie laikraščiai 
paskelbė sugalvotą “žinią,” 
būk kažin koki tai “Sovietų 
Rusijos agentai” vaikštą pas 
tūlus Pittsburgho “lietuvius 
veikėjus“ ir prašą juos apsi
imti būti Lietuvos konsulais 
Amerikoje!

Pas tuos žmones viešpatauja 
ne tik politinis bankrūtas, bet 
ir moralinis sugedimas.

Lietuviai, kaip ir kitų tautų 
komunistai, dirba ne tam, kad 
už savo darbą gauti “slūžbą,” 
bet tam, kad taip diktuoja jų 
sąžinė, kad juos prie to veda 
pasirinktoji jų idėja, kad jie 
yra marksistai-leninistai!

Tas viską pasako. Bet to ne
supras pp. Michelsonai, Gri
gaičiai ir Gabaliauskai!

Aną dieną nedidelėj čika- 
giečių (Roselande) pramogė
lėje Lietuvos žmonių pagalbai 
sudėta net $500 I

Be kitų, aukojo po šimtinę: 
J. K. šarkiūnas, J. Stalnionis 
ir K. Abekienė. J. Misevičius 
paklojo 50 dol., o A. Grigas 
žadėjo neužilgo aukoti $100.

Brooklyne yra žmonių, kurie 
žadėjo neužilgo aukoti po šim
tinę, bet kol kas iš jų dar 
nieko negirdėti.

Vis tik gaila, kad Mikolaj- 
czykas grįžta į Londoną nesu
sitaręs su Lenki] Komitetu 
Tautai Vaduoti.

Pasirodo, kad nesusitarimui 
vyriausia kliūtis buvusi konsti
tucija: londoniškė valdžia lai
kosi įsikibusi į 1935 m. konsti
tuciją (fašistinę), o Lenkų Ko
mitetas veikia pagal demokra
tinę Lenkijos konstituciją, pri
imtą 1921 metais!

Amerika, Sovietai ir 
Anglija Laikinai 
Valdys Austriją

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
ir Anglija nutarė įsteigt šių 
trijų valstybių bendrą ko
misiją Austrijai. Ši komisi
ja išvien valdys Austriją, 
iki to krašto gyventojai 
tiek susitvarkys, kad patys 
galės savo kraštą valdyti, 
kaip visiškai nepriklausomą 
valstybę.

Taip bus vykdomas Mas
kvos konferencijos tarimas 
— paliuosuot Austriją nuo 
Vokietijos ir atsteigt ją 
kaip savistovią valstybę.

(Maskvos konferencijoj 
dalyvavo Amerikos valsty
bės sekretorius Cordell 
Hull, Anglijos užsienių rei
kalu ministeris A. Eden ir 
Sovietų užsieninis komisa
ras Molotovas.

Sovietai Duoda Pilną 
Progą Naujom Baž

nyčiom Statyti
Maskva. — Atstovas ame

rikiečių Religinių Žinių A- 
gentūros kalbėjosi su G. G. 
Karpovu, galva Pravoslavų 
Bažn. Tarybos Sovietuose. 
Atsakydamas į tos tikybinių 
žinių atstovo klausimus, 
Karpovas nurodė šitokius 
dalykus ryšiuose tarp So
vietų vyriausybės ir bažny
čios :

Sovietų valdžia nestato 
jokių kliūčių bažnyčiai au
gti. Jeigu bent 20 tikinčiųjų 
pasirašo prašymą, tai lei
džiama statyti naują baž
nyčią. Reikalingos bažny
čiai medžiagos parduoda
mos žemomis, valdiškai nu
statytomis kainomis. Jei 
kaime ar mažame miestely
je jau yra dvi ar trys baž
nyčios, tik ten Sovietų vy
riausybė neužgiria naujos 
bažnyčios statymą.

Visiem Sovietų piliečiam, 
be išimties, yra privaloma 
karinė tarnyba, taigi ir ku
nigams. Bet jeigu būna ka
riuomenėn paimtas kunigas 
ir parapijiečiai netenka re
liginių patarnavimų, tai 
jiems prašant, Bažnytinė 
Taryba pasistengia paliuo
suot kunigą iš armijos.

Daugelis kunigų, kurie 
pirmiau dirbo kaip mokyto
jai, knygvedžiai bei valdi
ninkai, dabar grįžta kuni
gauti.

Maskvoje yra teologijos 
(kunigų) institutas. Pirm 
pusmečio Sovietai leido ati
daryti teologijos kolegiją 
Saratove. Sovietų vyriau
sybė nedraudžia ir daugiau 
dvasinių kolegijų bei semi
narijų atidaryti.

RUMUNIJOS diktato
rius - premjeras Antonescu 
pasitraukiąs iš valdžios.

SLOVAKIJOJ naciai į- 
vedė karo stovį.

SVEIKINIMAI AMERIKOS 
LIETUVIAMS IŠ IŠLAIS

VINTO VILNIAUS
/ Vardu masinio mitingo, įvykusio 21 liepos, 1944 m. 
Vilniuje paminėti ketverių metų sukaktį nuo įvedimo 
tarybinės santvarkos Lietuvoje, mitingo prezidiumas 
siunčia širdingus sveikinimus savo broliams Ameriko- 

' je, kurie visomis jų galioje esančiomis priemonėmis rė
mė ir teberemia kovą dėl išlaisvinimo Tarybų Lietu

-vos iš po vokiečių okupantų jungo.
Šiandieną, minėdami taip brangią kiekvieno lietuvio 

širdžiai sukaktį išlaisvintoje mūsų sostinėje Vilniuje, 
mes norime pasidalinti su Jumis, broliai, tuo didžiu 
džiaugsmu, kurį pergyvena mūsų tauta išlaisvintose 
nuo vokiečių okupacijos srityse.

Uoliai dirbdami dėl išlaisvinimo ir išgelbėjimo lietu
vių tautos, Jūs kaip ir mes niekuomet, net ir juodžiau
siomis karo valandomis, nebuvote praradę vilties ir ne
nuilstamai kovojote, tikėdami, jog prakeiktoji nacių 
galia turės būti palaužta, jog pažanga ir tiesa vėl turės 
užviešpatauti, jog Raudonosios Armijos pergalės ir 
bendri veiksmai sąjunginių armijų atneš pagaliau per
galę pavergtoms tautoms ir išlaisvinimą lietuvių tautai.

Šitas Jūsų pasitikėjimas buvo įtikinamai pareikštas 
Demokratiniame Amerikos Lietuvių Suvažiavime per
nai, gruodžio mėnesį, kur Jūs pasakėte, jog “Lietuvos 
išlaisvinimas nebe už kalnų.”

Dabar tas Jūsų pranašavimas pildosi — Lietuvos iš
laisvinimas smarkiais šuoliais žengia pirmyn.

Lietuvos liudis, susitelkusi po Tarybų Lietuvos vė
liava, per visą okupacijos laiką be paliovos kovoja prieš 
vokiečius įsiveržėlius — tai rodo tarybinių partizanų 
veiksmai, tai rodo lietuviškųjų Raudonosios Armijos 
dalinių mūšiai, tai pagaliau rodo visų respublikos gy
ventojų atkaklus pasipriešinimas okupantams. Šitoji 
kova buvo tokia sėkminga todėl, kad per visą laiką lie
tuviams padėjo broliškosios Tarybų Sąjungos tautos.

Džiaugdamasi didžiomis pergalėmis ir atgautąja 
laisve, lietuvių tauta dabar aiškiai mato, kaip teisin
gas buvo tas kelias, kurį jinai pasirinko 21 liepos 1940 
metais, ir kokį nusikalstamą (kriminališką) darbą atli
ko visos tos grupės, kaip Lietuvoje, taip ir užsieny, ku
rios tiesioginiu ar netiesioginiu būdu rėmė vokiečius ir 
padėjo jiems naikinti lietuvių tautą.

Karas dar nėra pasibaigęs. Vokiečiai vis dar tebe- 
griauna mūsų miestus, tebedegina mūsų kaimus. Ga
na didelė dalis Vilniaus, mūsų gražiosios sostinės, pa
versta griuvėsiais. Visos liaudies jėgos turi būti 
įtemptos tolimesnei kovai, iki hitlerininkai bus galuti
nai sutriuškinti. Turės būti įvykdytas milžiniškas mū
sų krašto atstatymo planas. Mes esame įsitikinę, jog 
mūsų broliai Amerikoje, visi padorieji Amerikos lietu
viai, padės mums įvykdyti šį didįjį uždavinį, kad mūsų 
mylimas kraštas trumpiausiu galimu laiku atsistotų 
ant gerbūvio ir klestėjimo kelio. Mes kreipiamės į vi
sus, prašydami pagelbos šiame didžiame reikale.

/ Mes sveikiname Jus, mūsų broliai ir sesės Ameriko
je, ir dėkojame Jums už visa gera, ką Jūs jau esate pa
darę mūsų tautai. Veikdami petys į petį išvieno, mes 

\prikelsime mūsų brangiąją Lietuvą.
Mitingo Prezidiumas:

Justas Paleckis
Profesorius Bieliukas 
Kostas Korsakas 
Mečys Gedvilas
Gen. Majoras Macijauskas 
Antanas Sniečkus.
Motiejus Šumauskas 
Juozas Žiugžda
Partizanas Petras Ežerskis.

Gen, Sosnkovskis Išprovokavo 
Lenkų Skerdynę Varšuvoj

London. — čionaitinės 
lenkų valdžios komandie- 
rius, gen. K. Sosnkovskis 
pirm desėtko dienų gemble- 
riškai pašaukė Varšavos 
lenkus sukilti. Jis norėjo 
“užbėgt rusams už akių.” 
Jis nemėgino susižinoti su 
Raudonąja Armija, puolan
čia Varšavos vartus. Var- 
šaviečiai pamanė, kad pa
gal susitarimą su Raudoną
ja Armija jie šaukiami su- 

kilt; todėl narsiai puolė vo
kiečius. Bet naciai greitai 
iššaudė tūkstančius nepa
ruoštų sukilėlių. Tada gen. 
Sosnkovskis suvertė kaičią 
ant talkininkų, kad jie, gir
di, nedavę Varšavos lenkam 
pagelbos. Tuom jis mėgino 
nusiplaut kruvinas rankas.

Sovietai užėmė naujus 
punktus 16 mylių į šiaurių 
rytus nuo Varšavos.

Prez. Rooseveltas 
Sako, Turime Japo
niją Ilgam Pažabot

Bremerton, Wash. — Kal
bėdamas per radiją, prez. 
Rooseveltas pareiškė, kad 
Japonija po karo turės bū
ti ilgai laikoma faktinai 
apsupta. Japonijos garbės 
žodžiu negalima pasitikėti, 
ir Jungtinės Valstijos turės 
įsisteigt jūrų bazes - tvir
tumas arčiau Japonijos.

Prezidentas sugrįžo, ap
lankęs Hawaju salas, Perlų 
Uostą ir Aleutų salyną 
(Alaskos srityj). Honolulu 
jis tarėsi su gen. MacAr- 
thuru ir adm. Nimitzu.

Florencija Atimta
Anglai išmušė vokiečius 

iš Florencijos didmiesčio, 
meno centro, šiaurinėj Ita- 
Ii joj.

Huveriniai Senatoriai Priėmė George 
Bilių, Nieko Nežadantį Karo Vetera

nam ir Busimiem Bedarbiam
WASHINGTON. — Re- 

publikonai ir atžagareiviai 
demokratai senatoriai 55 
balsais prieš 19 priėmė ne
tikusį George’o bilių vietoj 
Kilgore - Truman - Murray 
sumanymo.

Kilgore sumanymas siūlo 
žmoniškai pašelpti buvu
sius kareivius ir kitus dar
bo negaunančius žmones 
per dvejus metus po karo 
baigimo. Kilgore - Truman 
- Murray bilius taip pat 
siūlo planus, pagal kuriuos 
būtų išvystyti civiliai dar
bai ir pramonė taip, kad 
visi amerikiečiai galėtų 
pragyvenimą užsidirbti. Šis 
bilius, tarp kitko, reikalau
ja sudaryti komisiją arba 
tarybą iš valdžios, darbi
ninkų ir fabrikantų atsto
vų, kurie išvien svarstytų 
ir spręstų, kaip praplatint 
fabrikinius ir kitus darbus.

Senato priimtas George’o 
bilius atmeta tokią karo ve
teranų ir kitų bedarbių šel
pimo programą; sako, jog 
kiekviena valstija atskirai 
mokės veteranams ir bedar
biams tokią apdraudos pa
šalpą, kaip prieš karą; rei
kalauja, kad valdžia nesi
kištų į privačių fabrikantų 
biznį ir tuojaus pervestų 
jiems fabrikus, kuriuos val
džia pastatė karo metu bi- 
lionais dolerių iš valstybės 
iždo.

Tai tokį huverinį bilių 
senate pervarė republikonai 
ir darbininkų priešai iš pie
tinių valstijų.

(Tose valstijose jie reika
lauja stambių taksų už tei
sę balsuoti šalies valdinin
kų rinkimuose. O kadangi 
dauguma negrų ir vargin
gų baltųjų negali tokių tak
sų užsimokėti, tai tie ponai 
atima balsavimo teisę iš ke
lių milionų piliečių.)

George bilius dabar pa

Jankiai Arti Susisiekimo 
Su Anglais; Sovietai Žy

giuoja Baltijos Kraštuose
Francija, rugp. 13.—Ne

oficialiai pranešama, kad 
amerikiečiai Francijoj nužy
giavo 50 mylių į šiaurius 
nuo savo užimto Le Mans 
miesto iki Argentano. O iš 
Argentano telieka 15 mylių 
amerikiečiams susisiekti su 
anglais - kanadiečiais, ku
rie puola nacius Falaise apy
linkėje, į pietus nuo Caen. 
Kai Amerikos kariuomenė 
susijungtų su anglais - ka
nadiečiais, tai apie 100,000 
vokiečių liktų atkirsta ir 
apsupta Normandijos kam
pe tarp Falaise, Mortain ir 
Alencon. Amerikiečiai užė
mė Sourdeval, Mortain ir 
M. la Jourdain.

Per dvi dienas jankiai ir 
anglai suėmė 10,000 nacių,

vestas spręsti Juntinių 
Valstijų kongreso atstovų, 
rūmui. Amerikos Darbo Fe
deracija, CIO unijos ir Ge
ležinkeliečių Brolijos išvien 
daro spaudimą, kad kon- 
gresmanai atmestų nelemtą
jį George’o bilių. Šios dar-! 
bininkų organizacijos rei
kalauja priimti Kilgore - 
Truman - Murray sumany
mą. Jos nurodo, kad tik Kil- 
gore planas tegali išgelbėti ■ 
Ameriką nuo tokio ir dar j 
baisesnio krizio, kaip j 
Hooverio laikais.

Ką Siūlo Kilgore Bilius
Iki dviejų metų po karo! 

mokėti bedarbiams, nieko! 
neužlaikantiem veteranam 
po' $20 savaitei; veteranui, 
užlaikančiam vieną šeimos 
narį — $25, du šeimos na
rius — $30, o turinčiam 
tris užlaikomus šeimos na
rius ar daugiau — $35 sa
vaitei.

Negaunančiam darbo ci
viliam darbininkui mokėt iš 
federalės valdžios iždo tris 
ketvirtadalius buvusios jo 
savaitinės algos, jeigu jis 
nieko neužlaiko; ir pridėt 
tam tikrą nuošimtį, jeigu 
civilis bedarbis turi vaikų 
ar kitų užlaikytinų šeimos 
narių. Bet civilis bedarbis, 
turįs tris ar daugiau vaikų, 
tegaus tiktai iki $35 savai
tei, o ne daugiau.

Paskutinę dieną senato- j 
rius Kilgore padarė nuolai
dą, įnešdamas pataisymą, 
kad jokiam civiliui bedar
biui nebūtų mokama dau
giau kaip iki $25 pašalpos 
savaitėj, nežiūrint, kiek šei
mos narių jis turi užlaikyti. 
Bet republikonai ir storžie
viški neva demokratai vis 
tiek atmetė Kilgore suma
nymą.

Ką Jie Siūlo?
Karo veteranams ir be-

Raud. Armija Spiria Na
cius vis Artyn Jūros.
London, rugp. 13.—Rau

donoji Armija atkirstoj ry
tinėje Latvijoje atėmė iš 
vokiečių Gaudzese, 50 my
lių nuo Rygos, ir atvadavo 
dar 50 gyvenamųjų vietų. 
O vakarinėje Latvijoje So
vietai išlaisvino Jaunpils ir 
Auce, grumdamiesi artyn 
Liepojos, Klaipėdos ir 
Tilžės. Tuomi jie dar pa- 
platino koridorių, kuriuom 
apie 250,000 hitlerininkų 
titverta Estijoje ir šiau
riniai rytinėje Latvijoje. 
Estijoj Sovietai paėmė Le- 
passaare stotį Į rytus nuo 
Petseri geležinkelių mazgo 
ir dar 60 gyvenamųjų vie
tų.

drabiams tie reakcininkai, 
siūlo tenkintis tiktai tokia 
šykščia apdrauda, kurią at
skiros valstijos mokėjo 
pirm karo. O tada kai ku
rios valstijos ne ilgiau kaip 
per 16 savaičių duodavo be
darbiui po $2 savaitėj, kitos 
po $3, $5, $7, bet visoje ša
lyje bendrai ne daugiau 
kaip po $14 savaitei, viduti
niai imant visas kartu.

Nesigaili šalies Pinigų 
Kapitalistams

George’o biliaus rėmėjai, 
be to, nutarė, kad jeigu at
skiroms valstijoms štokuos 
pinigų, tai šalies valdžia tu
ri joms be procentų skolint 
pinigus ir tai pačiai skur
džiai pašalpai mokėti; bet 
Washington© valdžios pini
gais šeimininkaus tiktai pa
skirų valstijų politikieriai, 
sako šis bilius.

Tie patys reakciniai sena
toriai kiek pirmiau, tačiau, 
nutarė, kad jei trustų ir 
šiaip fabrikantų biznis nu
puls po karo, tai Jungtinių 
Valstijų valdžia turi jiems 
sugrąžinti iki 28 bilionų 
taksų, kuriuos jie sumokėjo 
1943 ir 1944 metais.

Roosevelto valdžios ir Kil
gore biliaus sumanytojų 
tikslas yra užtikrinti žmo
nėms uždarbį, galėjimą 
pirkti gana reikmenų, taigi 
ir pramonės ėjimą po karo.

O politikieriai, pervariu
sieji George’o bilių senate, 
nusmerkia milionus būsimų 
bedarbių huvervilėms, obuo
lių pardavinėjimui, badavi
mui ir visapusiškam skur
dui.

(Plačiau apie Kilgore ir 
George bilius buvo rašyta 
šeštadienio Laisvės edito- 
riale.)

Sovietai per dieną atva
davo 610 vietovių.
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Quebeco, Kairo, Teherano ir dabar Ha
vajuose.

Kiekvienas patrijotiškas Amerikos pi
lietis trokšta, kad tik prezidentas Roose- 
veltas, taip sunkiai dirbdamas, turėtų už
tenkamai energijos, kad jis galėtų juo 
pasekmingiau privesti mūsų kraštų prie 
galutinos pergalės greičiausiai galimu 
laiku! *■
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Vyriausias Komandierius Aplankė 
Haivaiius

Mūsų krašto vyriausias ginkluotųjų 
pajėgų komandierius, prezidentas Roose- 
veltas, liepos mėnesį aplankė Hawaiiu 
salas, aplankė Perlų Uostą, aplankė mū
sų ginkluotąsias jėgas, mušančias No. 2- 
ro priešą, japonišką užpuoliką. Preziden
tas Rooseveltas tarėsi su didžiaisiais gin
kluotų pajėgų vadais, generolu MacAr- 
thuru, admirolu Nimitzu ir kitais; jie 
nustatė planus strategijai, — busimie
siems mūsų ginkluotų pajėgų veiksmams 
Pacifike. >

Tuojau po to, kai prezidentas Roose
veltas buvo nominuotas demokratų par
tijos suvažiavime ketvirtajam preziden
tystės terminui, kai jis pasakė per radiją 
kalbą, aiškinančią, kodėl jis sutinka kan
didatuoti, tūli republikonų lyderiai pra
dėjo prezidentą pulti. Kaip tai, girdi, jis 
turįs teisės sakytis, kad jis apsiimąs 
kandidatuoti kaipo vyriausias ginkluotų
jų pajėgų komandierius karui baigti! 
Esą, jis tokiu vadinti negalįs, kalbėda
mas apie rinkimus, nes Amerikos žmo
nės, girdi, renką ne vyriausįjį ginkluo
tųjų pajėgų komandierių, o krašto pre
zidentą !

Bet mūsų krašto konstitucija aiškiai 
nusako, kad respublikos prezidentas, ka
ro metu, yra vyriausias ginkluotųjų kra
što pajėgų komandierius. Jis privalo tu
rėti galvoje kiekvieną karinį mostą, kie
kvieną žygį. Jo žodis turi didžiulės svar
bos; jo žodis yra pirmutinis ir paskuti
nis kiekviename svarbiajame reikale.

Ir kad taip yra, parodo šis preziden
to žygis Pacifike. Jis nuvyko ten, susiti
ko su savo generolais ir admirolais ir 
nustatė planus trečiajai karo fazei — vi
siškam sumušimui japoniško imperializ
mo.

Įsivaizduokime, jei prezidento Roose- 
velto vietoje būtų nepatyręs, nesugabus, 
jaunas, na kad ir tokis Dewey, kas gi 
šiandien būtų? Mūsų ginkluotosios pajė
gos būtų be prityrusios galvos, be žmo
gaus, kuris savo žinioje turi visus svar
biuosius karo reikalus, juos supranta, 
juos nuolat sprendžia ir teikia patarimų 
savo generolams ir admirolams, kaip ge
riau ir ryškiau pravesti juos gyveniman.

Turime atsiminti, kad Pacifike iki šiol 
mūsų ginkluotosios pajėgos padarė mil
žiniškų laimėjimų. Ir tie laimėjimai kas
dien vis auga ir augs, iki priešas bus ga
lutinai parblokštas, nugalėtas.

Štai Marianų salyne mes užkariavome 
Saipano ir Guamo salas, — mes netoli 
Tokio. Štai mūsų didžiuliai oro milžinai, 
B-29, taškė Japonijos salyno miestus. 
Štai mūsų oro pajėgos jau pradėjo dau
žyti japoniškus įsistiprinimus Filipinų 
salose, — mes ten žadame neužilgo grįž
ti !

Vis tai laimėjimai, kurie varo baimę 
Japonijos imperijalistams, bet teikia di
džiulės vilties mums, Amerikos žmonėms, 
jog karas Pacifike, kaip ir Europoje, bus 
trumpesnis negu daugelis mūsų manėme.

Vis tai pasiekta prezidentui Roosevel- 
tui — vyriausiajam mūsų ginkluotųjų 
pajėgų komandieriui — vadovaujant! Jo 
sumanumas, jo energija, jo prityrimas 
artina mums ir visoms Jungtinėms Tau
toms pergalę.

Prezidentas Rooseveltas nesėdi užsida
ręs Baltajame Name. Jis jau daug turėjo 
kelionių karo klausimais. Apart kitų vie
tų, jis buvo Casablancos konferencijoj,

Konversijos Planas LRKSA
Neseniai įvykusis LRKSA seimas 

Scrantono mieste, kaip dabar paaiški, 
priėmė “konversijos planą,” gal tokį, 
kaip buvo pasimojęs priimti SLA, gal 
jam panašų.

LRKSA seimas priėmė tuo klausimu 
rezoliucija, kuri tilpo D-ge (rugpj. 7 d.). 
Rezoliucijoje, be kitko, skaitome:

“Kadangi valstybių apdraudos de
partamentai pakartotinai nurodo mū
sų organizacijos per didelį mirtingu
mą, žymiai prašokantį normalų mir
tingumą ir per mažas senųjų A polisų 
duokles ir rekomenduoja bei reikalau
ja tą nepatenkinančią padėtį pataisyti;

“Kadangi 54-tojo seimo dalyviai, ži
nodami narių daugumos troškimą ma
tyti LRKSA finansiniai stiprų ir tvar
kų, garantuojantį visiems nariams tai, 
kas jiems teisėtai priklauso — išmokė
jimą pašalpgaviams pomirtinę iki vie
nam centui;

“Kadangi 54-tasis seimas trokšta ir 
ateity matyti mūsų Susivienymą esan
tį katalikiška ir tautine tvirtove Ame
rikoje ir todėl mato reikalo patiesti to
kius pagrindus, ant kurių perorgani
zuotas ir toliau būtų pastovi, saugi 
tvirtovė ir apdraudos, ir religijos bei 
tautybės atžvilgiais —

’ “Todėl tebūnie nutarta duoti galę 
Vykdomajai Tarybai įgyvendinti pa
ruoštą konversijos planą, duodantį na
riams privilegiją prie “cash value,” 
“Paid Up policies,” sulyg kuriuo na
riai galėtų savanoriai persikelti į Ame
rican Experience Table of Mortality 

" su 3 nuoš. ir jį vykdyti su Pennsylva- 
nijos ir kitų apdraudos departmentų 
žinia ir pritarimu.”
Asmuo, nesusipažinęs su insurance 

bizniu, negalės suprasti, ką tie “cash va
lue,” “paid up policies” pasakymai reiš
kia ir mes čia jų neaiškinsime. Užtenka 
priminti tas, kad “konversijos” planas 
reiškia seno amžiaus LRKSA nariams 
duoklių pakėlimą — veikiausiai didelį 
pakėlimą.

SLA specijali komisija buvo išdirbusi 
“smulkų planą” nariams duokles pakelti, 
bet tąjį planą seimas atmetė ir paliko 
naujai pild. tarybai naują planą paga
minti. LRKSA seimas panašiai padarė.

Nereikia nei aiškinti, kad, jeigu tūks
tančiams LRKSA senų narių, priklau
siusių organizacijai per kėlės dešimtis 
metų, duoklės bus pakeltos, jei jie jas su
tiks mokėti, tai organizacija finansiniai 
sustiprės. Bet ji sustiprės ne dėka p. Ši
mučiui ar p. Zujui, ar p. Kvietkui, bet 
tik tam, kad patys nariai sudės savo pi
nigus, patys nariai apsiskriaus ir sustip
rins susivienijimą. Taip dalykus reikėtų 
suprasti ir atvirai pasakyt.

EVERYBODY
EVERYPAYDAY

SAVING m 
WAR BONDS

Ragina Protestuoti
Dienraštis Daily Worker ragina visas 

šeimas, kurios turi saviškius Jungt. Val
stijų kariuomenėje, protestuoti prieš 
draudimą rodyti mūsų kareiviams gar
siąją filmą “Wilson.”

Kaip žinia, karo departmentas išleido 
patvarkymą, kuriuo draudžiama ši svar
bi, istorinė filmą rodyti mūsų kariams. 
Girdi, tai esanti politinė filmą ir jos ka
riams rodyti “nevalia.”

Suprantama, Daily Worker neragina 
žmones protestuoti prieš karo depart- 
mentą, bet prieš tą senatoriaus Tafto 
“įstatymo” skyrių, kuriuo pasiremdamas 
karo departmentas uždraudė filmą ka
reiviams rodyti.

Iš tikrųjų, tūli ponai Washingtone mū
sų karius dar vis skaito kažin kokiais tai 
nesubrendėliais, durneliais, kuriems ne
galima duoti tam tikros knygos skaityti, 
kuriems nevalia matyti tūlos filmos. Jei
gu civiliai žmonės filmas mato, tai kodėl 
negali kariai jų matyti? Ar dėl to, kad 
jie kariauja už mūsų krašto laisvę, prieš 
mūsų neprietelius?!

Mes sutinkame su Daily Workerio pa
siūlymu. Mes manome, jog mūsų ka
riams neturi būti uždrausta matyti isto
rinė filmą “Wilson,” ir nei jokia kitokia 
filmą.

Tą, ką turi teisę matyti civilinis pilie
tis, turi teisę matyti ir kiekvienas karei
vis, jūreivis, lakūnas, marininkas ar ku
ris kitas nešiojąs Dėdės Šamo uniformą 
asmuo!

Kodėl Varšavą Dar Nepa
ima Raudonoji Armija , 
Per kelias dienas tūloj 

spaudoj buvo plačiai rašo
ma apie lenkų sukilimą Var
šavoj, apie tai, kad būk jau 
pačius svarbiausius centrus 
lenkų “pogrindinio veikimo; 
armija,” priešakyj su gene
rolu B or, užėmė.

Tas žinias skleidė lenkų 
“valdžia” ir jos Informaci
jos Biuras iš Londono. Jas 
su ukvata spausdino toji 
spauda, kuri ponų lenkų in
teresus palaiko.

Žmogus, kuris bent kiek 
supranta, kas yra karas, ką 
reiškia paimti miestą, o y- 
patingai tokį, kaip Varšava, 
jau tuč-tuojau galėjo pa
stebėti, kad tos “žinios” ne
gali atatikti tiesai. Lenkų 
poniška “valdžia” skelbė, 
kad būk jų ’’pogrindinio 
veikimo dvi divizijos” pa
ėmė paštą, gelžkelio stotį, 
elektros ir gazo gamybos 
centrus, net ištisas miesto 
dalis ir kvartalus.

Jaučiant kokias Hitleris 
jėgas turi Varšavoj, žinant 
tą, ką reiškia naciam Var
šavos centras, tose lenkų 
“žiniose” tuojau galima bu
vo įžiūrėti melą.

Varšava yra centras da
bartinio Hitlerio fronto 
prieš Sovietų Sąjungą. Jei
gu Varšava būtų paimta, tai 
iš ten Raudonoji Armija 
galėtų vystyti puolimą išil
gai Vislos upės, iki Danzi- 
go ir apsupti visas Hitlerio 
jėgas Rytų Prūsijoj. Jeigu 
Varšava būtų paimta, tai į 
vakarus būtų atdaras kelias 
į Lenkijos industrijos cent
rą Lodzių, Poznanio miestą 
ir linkui nacių sostinės Ber
lyno.

Varšavos paėmimas ati
darytų kelią linkui Čensta- 
kavos, karinio industrijos 
lenkų centro Kotovičių ir į 
piet-vakarus. Suteiktų pro
gą apeiti Karpatų Kalnus, 
vyriausią Hitlerio viltį pri
dengimui Vengrijos ir Če- 
choslovakijos.

Gi Raudonosios Armijos 
išėjimas į Vengriją ir Če- 
choslovakiją suteiktų progą 
galutinam sumušimui Hitle
rio Balkanuose, išmetimui 
iš Bulgarijos, Rumunijos, 
Graikijos, Jugoslavijos, Au
strijos, nes Raudonoji Ar
mija apsijungtų su Jugo
slavijos partizanais ir net 
susidarytų galimybė bend
rai veikti su Amerikos ir 
Anglijos armijomis Italijoj.

Varšava labai svarbus 
militarinis centras, jos nete-

kimas būtų didesnis smūgis 
Hitleriui, negu netekimas 
Rytų. Prūsijos ir naciai su
traukė ten galingas jėgas.

Kodėl gi Raud. Armija, 
vadovybėje maršalo K. Ro- 
kossovskio, pasiekus Varša
vos priemiestį Pragą susto
jo? Ar todėl, kad ji nenori 
paimti Varšavos? Ar todėl, 
kad nesvarbu būtų paimti 
tas vyriausias Lenkijos 
gelžkelių, kelių centras ir 
sostinė?

Aišku, kad sustojo tik to
dėl, kad pribėgus negalima 
Varšavos paimti, kad jos 
paėmimą reikia paruošti, 
kad reikia apeiti iš pietų - 
vakarų, iš šiaur-vakarų, pa
ruošti persikėlimus per Vis
los upę ir tada užklupti iš 

1 rytų, pietų, šiaurių ir vaka
rų, kaip buvo padaryta prie 
Kijevo. Dabar Varšava, 
kaip tik tokioj padėtyje yra, 
kaip pereitą rudenį buvo 
Kijevas.

Taigi, jeigu milžiniška 
Raudonosios Armijos jėga 
turi atlikti tokį pasiruoši
mą Varšavos paėmimui, jei
gu šimtai tūkstančių rau
donarmiečių su galinga ka
ro technika negali tuč-tuo- 
jau paimti, tai kaip lenkų 
“požeminio veikimo dvi di
vizijos” galėjo užimti tuos 
centrus?
Ar Buvo Tas Sukilimas?

Mes žinome, kad Lenkijoj 
yra partizanų, kaip jų buvo 
ir Sovietų Sąjungoj. Parti
zanai Sovietų Sąjungoj, kur 
buvo kalnų ir miškų, tai 
vietomis turėjo mažesnių 
kanuolių ir tankų, bet Var
šavoj lenkų partizanai ne
gali turėti nei kanuolių, nei 
tankų, nes tai miestas. Par
tizanai negali palaikyti pa
stovaus fronto. Net Jugo
slavijos partizanai dažnai y- 
ra priversti palikti miestus 
ir centrus, kada naciai prieš 
juos patraukia artileriją ir 
tankus. Tai kaip gi lenkų 
“požeminis vaiskas” be ar
tilerijos, (prileiskime, kad 
jie kiek jos turi, bet tai la
bai mažai), be tankų, be or
laivių galėtų užimti svar
bius centrus Varšavoj ir 
juos išlaikyti?

Lenkų “valdžia” skelbia, 
kad Varšavoj veikia dvi di
vizijos, apie 20,000 lenkų 
prieš vokiečius, bet gi Hit
leris ten turi gal 15 ar net 
20 divizijų, nes jo tos jėgos 
ne vien gina Varšavą, bet 
jas galima pasiųsti į pietus 
ir šiaurius, kur tik labiau
siai reikia.

Maskvoj išreiškė abejonę, 
kad Varšavoj buvo bent ko
kis lenku sukilimas. Ten ne
tiki, kad lenkai buvo užėmę 
svarbius Varšavos centrus. 
O Maskvoj neblogiau žino, 
kas darosi Varšavoj, negu 
ponų “valdžia” Londone. 
Maskva visas laikas rėmė 
Lenkijos partizanus, nuneš
davo lėktuvais ginklų ir ki
tų reikmenų. Savo laiku 
londoniškė lenkų “valdžia” 
net protestavo prieš tai, 
kam Sovietų Sąjunga “ki
šasi į Lenkijos vidaus reika
lus”, kam organizuoja par
tizanus.

Dabar Maskvoj yra ne 
vien Lenkų Patrijotinė Są
junga, kuri turi apie 100,- 
000 lenkų armiją, kurios ei
lėse yra tūkstančiai lenkų, 
slaptai atvykusių iš Lenki-

išlaisvina miestus pirma, 
negu Raudonoji Armija tą 
padaro. Pamenate, kaip 
Raudonoji Armija išlaisvi
no Tarybų Lietuvos sostinę 
Vilnių, tai tučtuojau ponų 
“valdžia” Londone pareiškė, 
kad būk Vilniuj mušėsi “dvi 
lenkų divizijos” ir būk jos 
“Vilniaus miestą paliuosa- 
vo” pirm, negu Raudonoji 
Armija tą padarė. Paskui 
tą pat pasaką pakartojo su 
Lvovo ir Liublino miestų 
išlaisvinimu.

Kada Raudon. Armija 
priartėjo prie Varšavos, tai 
lenkų ponai pradėjo skleisti 
žinią, kad ten prasidėjo su
kilimas ir būk “gen. Bor” 
jau užėmė miesto centrus. 
Kodėl? Todėl, kad jeigu 
Raud. Armija būtų paėmus 
Varšavą, tai lenkų ponai bū
tų sakę, kad jie patys Var
šavą išlaisvino.

Kada Raud. Armija neki-
jos; ten atvažiavo atstovai į spąstus, bet pla-
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Lenkų Tautinės Tarybos, 
slaptai organizuotos Varša
voj; ten atvažiavo delegaci
ja iš Liublino. Reiškia, Mas
kvoj turi tikrų žinių, kas 
yra Lenkijoj, kas darosi 
Varšavoj.
Kodėl Skleidžia “Sukilimo” 

Žinias?
Lenkijos partizanai vaidi

na svarbią rolę kovoj už 
Lenkijos laisvę, bet ne to
kią, kokią jiems skiria po
nų “valdžia”. Partizanai ga
li sprogdinti tiltus, naikin
ti nacius ant kelių, ardyti 
gamybos centrus — užduoti 
smūgį priešui ir slėptis. Bet 
partizanai negali įsteigt pa
stovų frontą ir atlaikyti 
prieš Hitlerio armiją.

Lenkų ponų “valdžia” iš
galvojo “požemines savo di
vizijas” Lenkijoj. Aną kar
ta mačiau net vienos tokios 
“divizijos” atvaizdą, kur 
matosi septyni žmonės ir 
vienas šautuvas.

Kodėl lenkų ponai išgal
vojo “divizijas”? Todėl, kad 
garsytis, būk jie turį milži
nišką armiją Lenkijoj, net 
apie 500,000 padalintą į di
vizijas ir korpusus. Pirmiau 
jie sakė, kad jeigu Sovietų 
Sąjunga neišsižadės Vaka
rinės Ukrainos ir Baltrusi- 
jos, jeigu lenkų ponams ne
atiduos lietuvių sostinę Vil
nių ir Vilniją, tai kaip tik 
Raudonoji Armija pasieks 
tuos plotus, tai toji “pože
minė armija” išeis viešu
mon ir Raudonąją Armiją 
sumuš. Tas pasipūtimas jau 
senai subliūško, jam dabar 
ir vaikas netikės.

Todėl lenkų ponai išgal
vojo naują skymą, būk jie

ningai ruošiasi, tai lenkų 
ponai iš kitos pusės vėl jau 
rėkia prieš Sovietų Sąjungą 
ir Raudonąją Armiją, būk ji 
neina lenkams į pagelbą, 
būk “leidžia Hitleriui sumu
šti lenkus Varšavoj.”

Ar buvo Varšavoj 
kokis sukilimas, mes 
dar nežinome, jeigu 
kokis išstojimas buvo, tai 
jis buvo pirmlaikinis, gal 
lenkų ponų valdžios išpro
vokuotas.

Jeigu buvo bent kokis 
lenkų išstojimas Varšavoj, 
tai jis buvo organizuotas 
dar ir tam, kad paveikti į 
lenkų derybas Maskvoj. Jis 
buvo daromas lenkų ponų 
išrokavimais, bet ne Varša
vos išlaisvinimo reikalais.

Pilnai yra aišku, kad 
Varšavoj nebuvo tokio len
kų pasisekimo, apie kokį 
kalba Londone sėdinti po
nai. Kita yra aišku, kad jei
gu tas išstojimas buvo pa
darytas pagal lenkų ponų 
komandą, be susitarimo su 
Raudonosios Armijos ko
manda, tai tik žalos padarė 
lenkų žmonėms, nes buvo 
duotas uždavinys, kokio jie 
negalėjo įvykinti. Trečia y- 
ra aišku, kad lenkų ponai ir 
jų šimpa tikai skleidžia pra
simanymus apie “požeminę 
savo armiją ir jos jėgas,” 
tam, kad nors kiek pakėlus 
begėdiškai susmukusį jų 
politinį autoritetą.

D. M. š.

bent 
dabar 

bent

Baltimore, Md

PETRAS CVIRKA
AUŠRAI BRĖKŠTANT

(Pabaiga)
Tokios pašalpos, tokio žmogaus nužemi
nimo, tokio lietuviško meno ir mokslo 
žmogaus nuvertinimo, kad jis virstų pa
skutiniu elgeta ir išmaldaujančiu gatvės 
valkata, dar nebuvo matęs taurus lietu
vis! Savo karšta širdim ir talentu ap
dainuotoje, aprašytoje, kadais duoningo- 
je, derliais kvepiančioje, savo tėvų že
mėje — lietuvis rašytojas, mokslininkas 
miršta iš bado. Iš jų okupantas vokietis 
atėmė ne tik teisę kalbėti į savo brolius 
savo papročiu, savo sąžinės kalba, iš jų 
okupantas pagrobė ir paskutinį duonos 
kąsnį, namų šilimą/ šventąjį kūrybos 
džiaugsmą!

Bet. nepalaužt okupantams badu ir te
roru lietuvių tautos dvasinio ūgio, neuž- 
gesint Donelaičio, Būgos, Čiurlionies, 
Maironio genijų ugnies, neišraut jiems 
brangaus palikimo, tokias gajas atžalas 
išleidusi# Tarybų Lietuvos dienomis!

Tamsi; juoda kultūrinio merdėjimo 
naktis, taip ilgai slėgusi Lietuvos dan
gų, trumpėja. Kasdien šviesi saulė vis 
aukščiau pakyla Rytuose, vis toliau į va
karus ji gena juodus, niūrius nakties de
besis. Vokiečių pavergtai Lietuvai sau
lės ir artėjančios, skaisčios dienos sim
bolis — Raudonoji Armija. Didvyriškoji

Raudonoji Armija kasdien vis toliau ir 
toliau į vakarus stumia vokiškų okupan
tų gaujas, kasdien vis arčiau ir arčiau 
laisvę nešautieji pulkai artėja prie Lie
tuvos sienos.

Vokiškieji okupantai, nujausdami, 
kad jie negali atlaikyti šlovingos Raudo
nosios Armijos smūgių, ir kad netrukus 
jiems teks pasitraukti ir iš Tarybų Lie
tuvos, stengėsi ir stengiasi prieš savo pa
bėgimą apnuoginti, apgrobti Lietuvos 
mokslo įstaigas, stengėsi ir stengiasi, pa
gal savo plėšikišką prigimtį, išsivežti į 
Vokietiją viską, kas gali būti vertinga 
laisvai lietuvių tautai, Tarybų Lietuvos 
tolimesniam ūgiui ir ekonominiam bei 
kultūriniam jos klestėjimui.

Lietuvių tauta, lietuvių mokslo ir me
no darbuotojai neleis išgabenti okupan
tams savo tėvų šimtmečiais krauto dva
sinių vertybių kraičio, neleis vokiečiui 
okupantui apiplėšti tavo įstaigų, tavo 
dirbtuvių, laukų, fabrikų! Visomis prie
monėmis, visu galimu sugebėjimu, doro
ji lietuvių inteligentija kovoja už savo 
tautos laisvę, už artėjančią lietuvių tau
tinės kultūros šviesiąją dieną!

(RED. PASTABA: šis P. Cv. straip
snis buvo rašytas pereitą žiemą.)

Aukos Lietuvos Žmonėms

Baltimorės lietuviai nuošir
džiai teikia pagalbą Lietuvos 
žmonėms, šiomis dienomis pri
pildė ir pasiuntė 22 pundelius. 
Po pundelį paruošė sekamos 
šeimos:

J. ir M. Staniai, J. F. Pel- 
tunai, K. O. Yuškauskai, Alex 
Yenusevičia, P. O. Paserskiai, 
B. M. Petraičiai, J. O. Strauss, 
K. V. Lapata, K. Nežinomas,
J. O. Deltuvai, Mrs. H. Cevon,
K. Mikolaitis, Mrs. Skodin ir 
9 pundelius pridavė kitatau
čiai. Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū.

P. Paserskis.

Padėkite Karą Laimėti!!
Vyrai ir Moterys 
Yra Reikalingi 

Dabar!!
Jūs galite padėti sumušti mū

sų priešus, kreipdamiesi gauti 
vieną iš daugelio gerų darbų, ku
rie dabąr yra siūlomi BRIDGE
PORT BRASS KOMPANIJOS.

Atsiminkite ... Mūsų kovojan
tiems vyrams ir mūsų talkinin
kams vis dar reikia didelių kie
kių amunicijos. PADEKITE 
JIEMS GAUTI JĄ!

Atsiverskite darbininkų reika
lavimo puslapį DABAR ir gauki
te pilnas informacijas apie tuos 
puikiausius darbus, skaitydami 
didelį skelbimą Bridgeport Brass 
Kompanijos, Bridgeport, Conn.
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Rytų Lietuva — Tarp Neries ir Nemuno LIETUVOS LIAUDIS Apie Baltijos Jūrą
Rytinėje Lietuvoje tarp 

Neries - Vilijos ir Nemuno 
upių yra gana aukštų kalvų, 
o aukščiausios tai Ašmenos 
kalvos su Čiupiškio kalnu. 
Šis kalnas pakilęs 339 met
rus virš jūros lygio, arba 
daugiau kaip 1,110 pėdų su 
magaryčiom.

Šiame Lietuvos rytų 
kampe daugiausiai gyvena 
aukštaičiai, dažnai vadina
mi dzūkais. Daugelis jų, y- 
pač Vilniaus, Trakų, Ašme
nos ir Gardino apylinkėse 
yra sulenkinti bei sugudėję, 
ir net nežino, kad jų seno
liai buvo lietuviai.

Rūdnykų Giria
Merkio upės nuotake yra 

didžiulis miškas, vadinamas 
Rūdnykų giria. Ši pušų, eg
lių ir kitokių medžių giria 
apima daugiau kaip 100 
tūkstančių hektarų plotą, 
nuo Jašūnu stoties iki Val
kininko. Nors giria pasta
raisiais laikais dikčiai iškir
sta ir apnaikinta, bet jinai 
tebetarnauja kaipo namai 
briedžiams, šernams, stir
noms, vilkams, lapėms, bar
sukams, lūšiams, kiaunėms, 
šeškams, žebenkštims.

Girios viduryj yra daug 
durpynų. Pietinėje girios 
dalyje tvokso Kernavių e- 
žeras. Seniaus buvo ir Gul- 
binės ežeras, bet jis neseniai 
virto raistu bei pelkėmis. 
Šiaurinėje girios dalyje ty
vuliuoja Papio ežeras, kur 
spiečiasi kirliai ir kiti van
deniniai paukščiai.

Pačioje Rūdnykų girioje 
veisiasi kai kurie areliai, 
juodieji garniai (gužučiai), 
gervės ir daugybė kitų 
paukščių. Ši giria savo 
gamta labiau primena seno
vinę Lietuvą, negu bet kuris 
kitas miškas.

Derlingiausios dirvos tarp 
Nemuno ir Neries - Vilijos 
tai Butrimonių, Trakų, Jėz- 
no, Žiežmarių ir Žaslių apy
linkėse. Šiaip jau laukai 
prasti —daugiausia smėly
nės molynės su akmenimis.

VILNIAUS SENOJI 
ISTORIJA

Visų didžiausias ir gra
žiausias miestas šioje Lie
tuvos srityje yra Vilnius, 
turėjęs bent ketvirtį miliono 
gyventojų pirm dabartinio 
karo. Jis stovi Vilnelės upės 
žiotyse, tarp Panerių, šeš
kinės ir Antakalnio kalnų.

Apie naujesniają Vilniaus 
istoriją čia nerašysime. A- 
pie tai buvo patiekta žinių 
neseniai įtalpintose Laisvėje 
korespondencijos iš Tary
bų Respublikos. Priminsime 
tik vieną kitą dalyką ry
šium su senovine Vilniaus 
istorija.

Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas 1322 m. 
perkėlė savo sostinę iš Tra
kų į Vilnių ir ėmė statyti 
pilis-tvirtumas.

Kada pats Vilnius buvo 
pradėtas statyti, sunku bū
tų tikrai pasakyt. Supran
tama, kad jau pirm Gedi
mino Vilnius buvo gyvena
moji vieta.

Padavimas apie Vilniaus 
Įkūrimą

Tačiau yra šitoks padavi
mas apie Vilniaus įsteigi
mą:

Didysis kunigaikštis Ge
diminas kartą medžiojo su 
savo palydovais Panerių 
kalnuose. Atėjus nakčiai,

Matai-Mieros Lietuvoje
Ir Amerikoje

Šio skyriaus straipsniuose apie 
Lietuvą yra vartojami ten priimti 
matai-mieros: metrai ir kilomet
rai vietoj amerikinių mylių, jar
dų, pėdų ir colių. Todėl patartina 
jsitėmyt tų mierų palyginamieji 
ilgiai ir plotai, būtent:

Metras yra 3 pėdos, 3 coliai ir 
geras trečdalis.

Linijinis kilometras turi 3,280 
pėdų ir 10 colių, o amerikine li
nijinė mylia- 6,080 pėdų, 3 colius 
ir ketvirtadali.

Bet ketvirtainė amerikinė my
lia yra pustrečio ketvirtainio ki
lometro su trupučiu viršaus. 

Gediminas su savais dvariš- • 
kiais apsinakvojo kalvose. I 
Užmigęs Gediminas sapna-' 
vo tokį sapną, kad staugė\ 
didelis geležinis vilkas., 
Staugimas buvęs toks, ta- ! 
rytum iš to vilko gerklės 
staugtų daugybė kitų vilkų.

Gediminas pabudo ir, gir
di, papasakojo savo sapną 

[vyriausiam kriviui, kunigui- 
teisėjui. O kunigas taip iš
aiškino sapną: Geležinis 
vilkas reiškia busimąjį di
džiulį, galingą miestą, kuri 

i Gediminas pastatys; o vilko 
kauksmas reiškia dideli to 
miesto garsą.

Gedimino Pilys
Vilniuje Gediminas pasta

tė dvi pilis — vieną Taura- 
kalnio viršūnėje, o antrą jo 
pakalnėje, ir nuo to laiko 
Vilniuje gyveno didieji Lie
tuvos kunigaikščiai. Pakal
nės pilyje būdavo gyvena
mieji kunigaikščio rūmai ir 
kiti pastatai, o viršukalnės 
pilis daugiau tarnavo kaip 
karinė tvirtuma. Aukštuti
nės pilies griuvėsiai yra lig- 
šiol užsilikę. Jie vadinami 
Gedimino pilim, o ta Taura- 
kalnio viršūnė — Gedimino 
kalnu. Virš pilies liekanų 
šiandien plevėsuoja raudona 
Tarybų Lietuvos vėliava.

DVEJI TRAKAI
Kartu su Vilnium augo ir 

Trakai, kuriuose Gediminas 
taip pat statė pilis. Trakai 
yra dveji — Naujieji ir Se
nieji.

Naujieji Trakai stovi prie 
didelio Galvės ežero, o se
nieji Trakai už kelių kilo
metrų į pietus. Abeji Tra
kai labai seni.

Naujuosiuose Trakuose, 
prie Galvės ežero, riogso 
vienos pilies griuvėsiai, o to 
paties ežero saloje — kitos 
pilies griuvėsiai. Pilį prie 
ežero pastatęs Gediminas, o 
salos pilį — Kęstutis.

Dabar abeji Trakai yra 
visai nežymūs miesteliai ir 
tik pilių griuvėsiai primena 
senovinę jų didybę.

Tarp Vlniaus ir Kernavių 
miestelio, kairiajame Ne
ries krante, iškilę Panerių 
kalnai, o jų tarpkalnėse 
tvokso daugybė mažų ir di
delių ežerų: Ilgių, Vievio, 
Galvės, Trakų ežerai ir kiti.

Kernavių miestelis taip 
pat labai senas ir jo apylin
kėse yra daug senovinių 
Lietuvos tvirtovių griuvė
sių.

“Kapų” Miestelis
Kairiajame Nemuno aukš

tupio krante stovi Mogilnos 
miestelis, ties kuriuom dau
giau kaip prieš 700 metų lie
tuviai laimėjo didelį mūšį 
prieš gudus. Dėl daugybės 
žuvusiųjų ši vieta buvo pra
minta Mogilna, kas gudų 
kalboj reiškia Kapai. Mū

šiui vadovavęs lietuvių ku
nigaikštis Rimgaudas. Jis 
gyvenęs Naugarduke. O 
šiandien tik į vakarus nuo 
Naugarduko tėra šiek tiek 
išlikę lietuviškai kalbančių 
žmonių; kiti gi visai sugu
dėję bei sulenkėję.

Naugarduke gimė ir gy
veno didis Lietuvos poetas 
Adomas Mickevičius, rašęs 
lenkų kalba.

Geležis
Ties Naugarduku įteka 

Beržūnos upė į Nemuną. Ji
nai plaukia per pelkes, o to
se pelkėse yra apščiai gele
žies rūdžių. Senovėje iš jų 
buvo degama geležis. Iš tų 
rūdžių ir dabar galima būtų 
dirbt bent špyžių (ketą).

ISTORINIS KREVŲ 
MIESTELIS

Beržūnos upės nuotake 
stovi Krevų miestelis. Jo a- 
pylinkių žemė nederlinga— 
daugiausia smėlynė ir ak
menys. Čia lietuviškai jau 
beveik niekas nekalba. O 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Mirė Sekvoja Medis
Senelis sequoia medis, 

250 pėdų aukščio, 8 pėdų 
storio (diametre) prie kel
mo, apie 1000 metų senumo 
(t. y. senesnis už bibliškąjį 
Matuzelį), parpuolė nese
niai Whitaker giraitėj, Ca- 
lifornijoj, priklausančioje 
valstijos universitetui.

Kai senelis medis virto, 
jis išdavė kelioliką aštrių 
balsų, panašių į šautuvo šo
vinio balsus, trūkstant jo 
milžiniškoms šaknims. Tai 
buvo jo paskutiniai sudeja
vimai.

Bėgiu 34 metų, kuomet 
Horace Whitaker pervedė 
savo 320 akerių giraitę Ca- 
lifornijos universitetui, ket
virtas sequoia medis virsta 
ant žemės.

Puolęs milžinas medis bus 
suskaldytas į stulpus tvo
roms tverti ir kuolelius vyn- 
medžiams paremti. Tikima
si priskaldyti apie 4,000 
stulpu ir 2,000 kuolelių.

V. R.

Vitaminu Kainos
Kuomet šiais laikais viso

kių produktų kainos kyla 
augštyn, tai vitaminai puo
la žemyn. Tas atsitiko ačiū 
patobulintom priemonėm 
chemijos srity j išdirbimui 
sintetiškų vitaminų dideliais 
kiekiais.

Taip, pav., vitaminas BĮ, 
kurio 1935 metais gramas 
kaštavo $300, dabar parsi
duoda už 20 centų.

Vitaminas B2, kuris bė
giu 7 metų nuo $17.50 už 
gramą, nupuolė iki 28 cen
tų; vitaminas B6, bėgiu še
šių metų nuo $12, nupuolė 
iki $1 už gramą; vitaminas 
C, kuris 1935 m. kainavo 
$2, dabar parsiduoda po 3c 
už gram.; Nicotinic acid, ka
štavęs 1937 metais $35 gra
mas, dabar nupuolė iki $3,- 
63. V. R.

Virš 88,000,000 aliejaus 
bačkų iš Texas į Rytines 
Valstijas tapo pervaryta 
per “Big Inch” dūdas.

Vienas šovinys iš 16 co
lių kanuolės sveria apie 2,- 
300 svarų.

Kur gaudžia plačios girios, tviska šviesūs vandenai, 
ten amžių tolimoj naktyj gimei tu ir išaugai; 
vargų, nelaimių dienomis stiprybę brandinai, 
senas dainas ir pasakas lyg šventą ugnį saugai.

Karai ir juodas maras, sunkios baudžiavos ir badas, 
kryžiuočių kruvinos lavinos, kaulais nuberti laukai... 
Nors kartais priešam rodėsi, kad tau išplėštas žadas, 
tu kupina jaunos gyvybės amžius išlikai.

Tu išlikai gyva, kaip karštos židinio žarijos, 
ir kaip ugnies liepsna, esi šviesi tu ir kaitri.
Užgis krauju pasruvę žaizdos, kaip ne kartą jau užgijo, 

ir duona kasdieninė bus ne visados aitri.
Kaip laikas nepaliaus dienų margųjų audęs, 
taip niekas nepavergs mūs nemirtingos liaudies.

Antanas Venclova.

Keistos Duobės bei 
Kiarymės Lietuvoj

Apie Pumpėnus, Pasvalį 
ir Biržus, žieminėje dalyje 
Lietuvos vidurio lygumos, 
yra keistų duobių. Tas duo
bių ruožas aprėpia mažne 
350 ketvirtainių kilometrų. 
Ten dirvožemyje yra daug 
gipso, arba mielo. O gipso 
medžiaga susideda iš susi
jungusių kalcijo, sierinės 
rakšties ir vandens.

Kada į gipsinį podirvį 
prisisunkia daug vandens, 
tai jis tirpsta, ir jį vanduo 
išplauja ir nuneša. Tuo bū
du požemiuose ilgainiui at-. 
si randa tuščių vietų, kartais 
ir žemės paviršius įgriūvą. 
Kai tokia tuštuma-pasitaiko 
po namais, tai ir jie gali į- 
smukti. Susidaro ir didelių 
kiaurymių požemyje.

Žmonės pasakoja apie 
vieną “šventąją” kiaurymę. 
Ji, girdi, prasivėrusi netoli 
Biržų 18-me amžiuje. Šioje 
kiaurymėje buvę urvų kelių 
dešimčių žingsnių pločio ir 
iki šešių pėdų aukščio. 
Kiaurymėn paleista antis iš
plaukdavus vandeniu už ke - 
lių kilometrų toliau iš po 
žemės, kitoje kiaurymėje.

Žmonės labai gerbdavo 
“šventąją” kiaurymę ir jos 
vandeniu “gydydavosi” akių 
ligas ir kitas. Atsidėkodami 
už gydymą, žmonės ten kar
stydavo ant medžių kaspi
nus, vainikus, drobės gaba
lus, o kai kurie palikdavo ir 
pinigų, linų gryščių ir siūlų 
tolkų.

Vienas dvarininkas, grįž
damas namo, esą, jau nera
do savo dvaro, stovėjusio 
netoli “šventosios” kiaury
mės; net dvaro medžiai į- 
griuvę žemėn.

Dabar “šventosios” kiau
rymės urvai užgriuvę žemė
mis ir apaugę krūmais.

Bet dar ne taip seniai įvy
ko didelis įgriuvimas. 1912 
metais Moliūnų dvaro miš
ke įdubo stambus žemės 
sklypas ir įdubime atsirado 
naujas ežeras.

Tose apylinkėse tebepasa- 
kojama apie tai, kaip “žemė 
prarijo vieną gaspadinę.” 
Ten, kur dabar yra vadina
moji “gaspadinės” duobė, 
kitados stovėjęs tvartas, ir 
vieną kartą, šeimininkei be
melžiant karves, ėmė jinai 
ir nugrimzdo su visu tvar
tu.

Minimose vietose yra ga
na daug sierinių šaltinių. 
Besisunkdamas per gipsą 
(mielą), vanduo įgauna sie
ros. Nes, kaip jau pastebė
ta, viena iš sudėtinių gipso 
dalių yra sierinė (sulfuri-

nė) rūkštis. Didelė sierinė 
versmė teka į šiaurvakarius 
nuo Biržų miesto. Ji taip 
dvokia, kad žmonės prami
nė ją “smirdone.” Pasvalio 
apylinkėje yra gydomųjų 
sierinių versmių. J. C.

Vulkanas EI Paracutin
Ten, kur Meksikos far- 

meris pora metų atgal arė 
ir sėjo javus ir valė derlių, 
šiandie stovi išaugęs tikras 
vulkanas apie 3000 pėdų 
aukščio (ir vis dar auga), 
kuris iš vidurių žemės 
prunkščia karštus vulkaniš- 
kus pelenus, akmenis, lavą 
ir kelia į padangę juodų dū
mų debesis. Milžiniškas vo
las karštų vulkaniškų išma
tų slenka po valiai tolyn ir 
naikina viską, kas tik pa
puola ant kelio.

Žemės tyrinėtojai (geolo
gai) sako, kad vėjui, lietui 
ir tekančiam vandeniui rei
kėjo milijonų metų laiko pa
daryt žymių atmainų ant 
žemės paviršiaus. Taipgi 
neapskaitliuojamo metų kie
kio reikėjo susiformavimui 
kietam jūrų dugnui.

Bet šiame atsitikime gam
ta parodė, kad ji gali veikti 
greit, “žaibišku būdu”, iš
augindama kalną 3000 pė
dų aukščio į pusantrų metų.

Apie 50 mylių nuo dabar
tinio vulkano, 1759 metais 
atsivėrė panašus vulkanas, 
kuriam buvo duotas vardas 
EI Jorullo. Bet užaugęs iki 
1000 pėdų į penkis mėne
sius, nutilo ir stovi ramus 
iki šiai dienai.

Dabartinis vulkanas EI 
Paracutin iškilo iki 550 pė
dų aukščio per vieną savai
tę. Praslinkus trims mėne
siams jis jau buvo 1200 pė
dų aukščio, o dabar turi 3,- 
000 pėdų ir vis dar auga.

EI Paracutin bus atžy
mėtas istorijoj, kaip pirmu
tinis vulkanas, kuris nuo 
užgimimo dienos buvo tė- 
mijamas ir dabar tebetėmi- 
jamas mokslininkų. Meksi
kos žymiausias geologas, 80 
metų senelis Dr. Ezequiel 
Ordonez, pribuvo prie nau
jo vulkano, kada jis buvo 
vos tik dviejų dienų senu
mo. Apart Meksikos moks
lininkų, prie vulkano nuo
lat stovi ir studijuoja kele
tas Jungtinių Valstijų geo
logų. V. R.

Šiltuose, sausuose kraš
tuose žmonės, kartais, valgo 
agurką, kad numarini savo 
troškulį, kadangi agurkas 
turi apie 96% vandens.

Lietuviai nuo amžių vadi-' 
no ir tebevadina Baltijos 
Jūrą savąja jūra, nors keli 
kiti kraštai turi ilgesnius; 
Baltijos pajūrius, negu i 
Lietuva.

Baltijos Jūra plaųja kran
tus Švedijos, Suomijos (Fin- 
liandijos), Rusijos (per 
Suomių Įlanką, ties Lenin
gradu), Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Vokietijos ir Da
nijos.

Kai vokiečiai atplėšė 
Klaipėdą, Lietuvai teliko 
tiktai keliolika kilometrų i 
Baltijos Jūros pakraščių, ir 
tie patys visai negilūs. Ne
tekus lietuviams Klaipėdos, 
teliko Lietuvai tik vienas 
Šventosios uostas, kur gali 
prie kranto didesni laivai 
priplaukti. Šis uostas yra 
Šventosios upės žiotyse į 
Baltijos Jūrą, prie Latvijos 
sienos. Senesniais laikais 
Šventosios uostas buvo gi
lesnis, iki švedai tiksliai už
griovė jį akmenimis, kad šis 
uostas nelenktyniuotų su ki
tais, tada Švedijos valdytais 
Baltijos uostais.

Žemus ir lėkštus Baltijos 
Jūros krantus Lietuvoj ir 
kai kur Latvijoj tolydžio 
užlieja vilnys. Grįždamos 
atgal, vilnys palieka krante 
smėlio, jūrinių gyvių kiau
tų, akmenėlių ir gintaro.

KOPOS — SMĖLIO 
PUSNYS

Pajūrio vėjai neša tolyn 
išdžiūvusį smėlį. Pakelyje 
sutikdamas krūmų, akmenų 
ar kitų kliūčių, smėlys susi
laiko. O vėjas vis daugiau 
smėlio suneša ir sudumia 
kopas, kurias galima pava
dinti smėlio pusnimis. Kai 
kur vėjas supusto kopas — 
smėlio pusnis net iki 70 me
trų aukščio.

Užtenka mažiausio krū
mo, medelio ar akmens, kad 
vėjo nešamas smėlys už
kliūtų, ir jau auga kopa. 
Tokiu būdu tapo visai smil
timis apnešti Agilio, Kar
vaičių, Pilkupio ir Kunčių 
kaimai ir daug žvejų trobe
lių.

Apnešamų kaimų gyven
tojai paprastai keliasi į kitą 
vietą gyventi. Kartais ten
ka kraustytis ir trečion vie
ton.

Vėjas palengva ir pačias 
kopas gramdo ir neša tolyn 
į rytus. Taip per metus ko
pa gali pasislinkti iki 7 met
rų tolyn. Taip vėjas kartais 
atkasa ir buvusią po smėliu 
palaidotą vietą.

Kunčių bažnytkaimis 1840 
metais buvo visai nugrimz
dęs smiltyse. Bet paskui vė
jas palaipsniui nuvarė tą 
smėlyną toliau į rytus, ir a- 
pie 1870 metus vėl pradėjo 
rodytis Kunčių bažnyčios ir 
kitų trobesių griuvėsiai iš 
po smilčių.

Kad smiltimis neužpusty
tų laukų ir trobų, tai žmo
nės sėja kopose žolių ir so
dina karklų ir pušelių.
ATLANTO VANDENYNO 

DALIS
Baltijos Jūra iš esmės y- 

ra Atlanto Vandenyno da
lis. Šią jūrą tik siauros pro- 
takos-sąsiauriai te jungia su 
Atlanto Vandenynu, pro 
pietinę Švediją, Daniją ir 
Norvegiją. O daugybė upių 
iš aštuonių šalių suneša di
džius kiekius gėlo (nesū
raus) vandens į Baltijos Jū

rą. Dėl to Baltijos Jūros 
vanduo yra kur kas gėles- 
nis, ne toks sūrus, kaip van
denyno ir daugelio kitų jū
rų vanduo.

Bothnijos Įlankoje ir ki
tur šiaurinėje Baltijos Jū
ros dalyje tiek mažai tėra 
druskos, kad galvijai gali 
tą vandenį gerti.

NESŪRUS VANDUO
Labai gėlus yra ir van

duo Kuršių Marių, Baltijos 
Įlankos, kur įteka Nemu
nas. Bendrai pasakius, tik
tai vakarų vėjai teatpučia 
sūresnio vandens į Kuršių 
Marias. Todėl vanduo čia 
taip nesūrus, kad jame vei
siasi tokių pat žuvų, kaip ir 
Lietuvos upėse. Žuvim gi 
Baltijos Jūra turtinga —joj 
apščiai pagaunama ešerių, 
lynų, šamų, lašišų, ungurių, 
menkių, plekšnių ir kitokių.

Senų senovėje, beje, Lie
tuvos pajūrio gyventojai 
net savo dievams aukodavo 
žuvų. O tie dievai gyvenda
vę artimuose ąžuolynuose.

Šiaurėje Baltijos Jūra 
žiemos laiku užšąlą gana 
storu ledu taip, kad dažnai 
galima rogėmis važinėti va
sario bei kovo mėnesį. Bet 
lietuviškas pajūris beveik 
niekada neužšala. Pavasarį 
didelės ledų lytys plaukia iš 
šiaurių, šaldo vandenį, tai
gi palaiko ir šaltesni orą 
Lietuvoj ilgiau pavasarį.

Gilumas ir Plotas
Visa Baltijos Jūra bend

rai negili. Vidutinis jos gi
lumas yra 55 metrai, nors 
yra vietų iki 200 metrų gi
lumo. Tik viena Baltijos 
vieta turi 463 metrus gilu
mo. O Baltijos Jūros dalis, 
su kuria Lietuva susisiekia, 
yra nuo 2-jų iki 21-no met
ro gilumo.

Baltijos plotas apima a- 
pie 400,000 ketvirtainių 
kilometrų. Taigi, paly
ginus su visos Lietuvos plo
tu, Baltijos Jūra didesnė už 
jį kokius 5 kartus.

(Pirm dabartinio karo, 
nepriklausomoji Lietuva 
turėjo 50,000 ketvirtainių 
kilometrų ploto; lenkų už
grobtoji Lietuvos dalis — 
25,000 ketv. kilometrų, o 
Klaipėdos kraštas — 2,500 
ketv. kilometru.)

J. C. K.

AR ŽINAI, KAD?
Apskaitliuojama, kad 1970 

metais Sovietų Sąjungos gy
ventoju skaičius pasieksiąs 
250,000,000.

Pereitais metais Jungti
nėse Valstijose suvartota 
300,000 tonų rayono pro
duktų.

Jungtinės Valstijos pra
dėjo šį karą su 10,000 ma
žam lokomotyvų ir su 25% 
mažiau prekinių vagonų, 
negu turėjo 1917 metais; ta
čiau moderniški prekiniai 
vagonai turi 25% daugiau 
įtalpos ir traukiniai gali va
žiuoti 50% greičiau, negu 
senesniais laikais.

Jungtinių Valstijų gy
ventojai pereitais metais 
(1943) išleido daugiau negu 
šešis bilionus dolerių alko
holiniams gėrimams..

'■•K •-rtAi. a
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law. Borough of Brooklyn, County of Kings. 

ISRAEL ASRELSKY
4409 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL LESHIN
2229 — 65th St., Brooklyn, N. Y.

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

LUCY USZYNSKI
(Joe’s Grocery & Del.)

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
732 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERCY A. BROWNE
732 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7659 has been issued to the undersigned 
to sell berr, wine and liquor at retail under 
Section 107 o fthe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES OPERATING CORP.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
j>remises.

JIYMAN BORENSTEIN 
(Mintz's Delicatessen)

3202 Mermaid Abe., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, ADMINISTRATED 
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LI LI J AN FREEDMAN
327 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1660 has been issued to thq undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
310 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL SOPKO 
(Mike & Bob’s Rest.)

340 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
920 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

YELENA CASTELLI
920 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CUL1IANE
5606 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2093- has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I»aw at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BROUNSTEIN
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Hewes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HOROWITZ
393 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
1406 Neptune Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO AIELLO
(Estate of Frank and Assunta Aiello) 

1406 Neptune Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Ix>ts Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Ixits Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICOLA LEROSE
1290 Herkimer St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3422 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SHERMAN
3422 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL GUNTHER
5705—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSON
533 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under^Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA COSOLITO
(Dyker Park Grocery As Del.) 

713—86 th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2573 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARTOLOM BISULCA
240 Ave. T, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE EHRLICH
1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7023 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED MEYER
7023 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1852, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Imw at 
804 — 43rd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N. INC. 
804 —- 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 732 1 Inis been issued to tho undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 St. Johns Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES MANOS
787 St. Johns Place Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1996 has beftn issued to the undersigned 
to sei) beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH LERNER
1335 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FILIPPINA BUONAVITA
181 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA CIRCIRELLT
1106 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5024 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I^rw at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2590 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn,
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

ANNA WO EH LK ENS
22221’itkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2292 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GLUCK
2292 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
EB 390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERINO BASILICO
131 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I»aw at 
191 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
191 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Caw at 
2611 East 12th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MISTRETT A
(Exec. Estate 'of Antonio Mistretta) 

2611 Eas 12th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS SARDISCO
4209 Ft. Hamilton Pk'way, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ZINIEL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2713 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave. & 105 Ave. J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH CONSOLO
1213 McDonald Ave.,
105 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

EMILY ULMER 
(D-B-A Ulmer’s Inn)

2 East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IZHOR LOGAN & OSCAR WHEELER 
(D-B-A Sugar Bow) Rest.)

990 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

THOMAS & STEPHEN CONDELLES 
Waverly Rest.

884 Fulton St., Brooklyn, N. Y. R

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

’ MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO LA MAYE
2717 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1866 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA MAYDAG
1866 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WAT,TER J. COVADLO & 
MORRIS GOLDSTEIN

(King John Self Service Food Center) 
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICO MELE
363 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at
9423 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

FOSTER AVE.
9423 Foster Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MARKET, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 York Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER PAUZARIELLO
222 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DENNIS CRONIN
833 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE KOMACK
784 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

m isos.
ANNETTE DELICATESSEN CO.. INC. 

255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1859 has been issued o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
8715 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH OLIVER
8715—18th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
203-5 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGS HIGHWAY BOWLING 
Alleys, Inc.

203-5 Kings Highway, Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5936 hask been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS MESSINA
81 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ASCOLT
6901 — 15th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law- at 
4303 — 8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTI2E is hereby given that License No. 
GB 5913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewoml Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JESSIE GINSBERG 
(Ridgewood Food Market)

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 2412 has been "issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law fat 
715 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE
2302 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

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 
323 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE POLCHOW
323 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SIGMAN
262 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JANE Ml LITE
347 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir

i sudarau_ _
Grikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nes medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St. 
(Richmond).

LIETUVIŠKAS J

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) |

Didelis pasirinkimas visokių I
Vynų Ir Degtinės I
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲJuozas Zeidat
_ Savininkas ■

411 Grand St. Brooklyn j

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker * 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

.Į------------------------------------------------- u

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9894 has lAien issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN SCHMEIDER
382 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7371 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
1123 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MACALUSO
(Marine’s Cut Rate Self-Service) 

4123 Ave. U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GLASSER 
(Admr. Estate of Jacob Glasser)

572 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.
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MATEUŠAS S1MONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA l

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 306 has been issued to the undersigned 
to aell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1802 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ISADORE REINGOLD & DAVID HALPER 
1802 Pitkin Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HEITMEYER
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 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
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUH
157 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 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
617 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5007 hart been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID GRUMET
56 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 731,5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under...Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192A Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KEYSTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

A. GOTTFRID ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA F. STEINBERG
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn N. Y.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 j

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
623 Livonia Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2367 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE GLASBERG
195 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL MARCUS
158 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

g
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. FRANK SWIERSKI

(Acirema Grocery Store)
154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE GOLD
180 Hull St., Brooklyn, N. Y.

TT3

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS fZ.

DR. ZINS <isbt-28 mj
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

&
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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ŠYPSENOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LAUKIT — JIS SUSI
KAUPS

Pažįstate rašytoją Pakri
kėlį?

Gal but, jūs kada tai apie 
jį girdėjote. Bet, veikiausia, 
spėjote užmiršti. Ir nenuo
stabu. Pakrikėlis — tai ra
šytojas, kuris nerašo.

Buvo laikrodis. Savo lai
ku jis saikavo laiką. Jį 
brangino, juomi didžiavosi. 
Laikrodis pasipūtė. Nuo pa
garbos jam susisuko spi- 
ruoklė. Pasidarė tingiu ir 
nebojančiu. Su kiekviena 
diena vis daugiau atsilikda
vo. O vėliau ir visai susto
jo-

Pažiurėjus — laikrodis, 
kaip laikrodis. Ir kiautelis 
paauksintas. Ir ant ciferbla
to visi dvylika numerių. Ir

Rytų Lietuva—Tarp 
Neries ir Nemuno
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

senovėje Krevų miestelis 
buvo lietuvių tvirtovė.

Jogaila nužudė Krevų pi
lyje savo dėdę Kęstutį, gar
bingiausią Lietuvos kuni
gaikštį, Vytauto tėvą.

Krevų pilies griuvėsiai už
ima didelį keturkampį su 
vienu bokštu, kuris buvo ke
turių aukštų. Aplink pilies 
pamatą iškastas griovys, iki 
100 metrų pločio. Yra išli
kus ir anga, pro kurią gali
ma požemin įeiti.

Krevų pilyje Jogaila bai
gė derybas su lenkais 1386 
metais, kada jie kvietė jį 
vesti lenkų karalaitę Jadvy
gą ir tapti Lenkijos kara
lium.

Krevų pilį 16-me amžiuje 
griovė totoriai, bet, matyt, 
nesugriovė, nes dar ilgą lai
ką po to pilyje gyveno žy
mūs valdininkai.

Pakelėje iš Krevų į Gai
šią stūkso labai daug milžin
kapių. Išlikę ir Gaišios pi
lies griuvėsiai.

Lydė jos paupyje stovi is
torinis Lydos miestas. Tai 
buvo viena žymiausių tvir
tovių senovėje rytinėje Lie
tuvoje. Lydoj gyveno Dai
navos kunigaikščiai. Tada 
jis buvo daugiau kaip 15,- 
000 gyventojų miestas, o da
bar tėra tik miestelis.

Ties Dubičių miesteliu, 
Dainavos krašte, taip pat 
yra senovinės lietuvių pilies 
griuvėsiai, Pelesos ežero sa
loje. Išlikę pilies pamatai, 
viena siena, gilus griovys ir 
urvas į požemį. Dubičius 
dažnai lankydavo didysis 
kunigaikštis Vytautas.

Merkio ir Nemuno pa
krantėse yra kreidos, tinka
mos cementui dirbti.

Daug ežerų yra apylinkėse 
Druskininkų, Merkinės, A- 
lytaus ir Švenčionių.

Birštone ir Druskininkuo
se yra gydomųjų sūraus 
vandens šaltinių. Ten vasa
rą suvažiuoja daug žmonių 
atostogoms ir sveikatos tai
symui.

Beje, pačiame Kauno 
priemiestyje Šančiuose yra 
sieninių ir druskinių gydo
mųjų šaltinių.

(Kai kurie kiti rytinės 
Lietuvos miestai bei mieste
liai buvo jau pirmiau atžy
mėti, straipsnyje apie Ne
muną, Nerį-Viliją ir Mer- 
kį.)

Surankiojo J. C. K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

jvyks rugpjūčio 14 d., Laisvės Choro 
svetainėje. Jau gavome naują kny
gą ‘‘Lietuva Ugnyje.” Ateikite į su
sirinkimą ir gaukite savo knygą. — 
Prot. Rašt. W. Brazauskas.

(189-190)

rodyklės pilnoje tvarkoje.
Tačiaus kokie apgaulingi 

viršeliai! Šis gražus daikte
lis jau neturi teisės vadintis 
laikrodžiu. Širdis nekruta, 
ir rodyklės nejuda...

Pakrikėlis dar vis skaito
si rašytojam. Kuomi tai pa
matuoja?

Pamatuoja atsišaukimais, 
tilpusiais tokiam ir tokiam 
numeriuose, išleistuose ra
šytojų sąjungos.

O kokią, leiskite paklaus
ti, literatinę produkciją jis 
davė šaliai laike Tėvynės 
karo ?

Desėtką ir pusę karštų, 
jausmingų atsišaukimų į 
Litfondą — tai viskas, ką 
sugebėjo parašyti 1941-1943 
m. laikotarpyje.

Laikrodis seniai sugedo ir 
paliovė rodyti laiką. Ilgam? 
Nežinoma. Kaip ten nebūtų, 
jam reikalingas geras kriti- 
kinis valymas...

Susitikau Pakrikėlį rūs
čiu rugsėjo 1941 m. laiku. 
Jis buvo nenusiskutęs, pa
sišiaušęs, nešvaria apykak
le.

— Ką dabar rašote, drau
ge Pakrikėli?— užklausiau.

Pasikasęs pakaušį, atsa
kė:

— Vokiečiai užėmė Mins
ką.

Iš syk supratau, apie ką 
rašo rašytojas.

— Rašote apie Minską, 
apie Bielorusiją. Straipsnį 
ar apysaką?

Jis pažiūrėjo į mane, kaip 
į tamsūną ir prasčioką:

— Jūs ką, šposaujate? 
Kaip gi galima dabar rašy
ti? Kaip galima dabar užsi- 
imdinėti kūrybiniu darbu? 
Aplinkybės neprielankios.

Bandžiau aiškinti:
— Bet kaip tik dabar pri

valo garsiai skambėti tvir
tas balsas sovietinio litera- 
toriaus. Štai, kiti rašytojai 
nesėdi rankas sudėję.

Jis piktai supurškė:
— Aš gi ne laikraštinin

kas... 
• • •

Šiomis dienomis vėl netikė
tai susitikau Pakrikėlį. Bu
vo švariai nusiskutęs, šva
ria apykakle ir linksmai nu
siteikęs.

— Ką jūs dabar rašote, 
drauge Pakrikėlį? — už
klausiau.

Jis greit atsakė:
— Daliniai Pirmojo Uk

rainos Fronto artinasi prie, 
Vinnicos. Kokie įdomūs da
lykai dedasi! Tik pažiūrėki
te į žemlapį — artinasi prie 
Novograd-Volinsko. Stebėti

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMPSON’S NAT
45-42—4Ut STREET

REIKIA VYRŲ
PADARYKITE “D” DIENĄ “V” DIENA 

100% KARUI GAMYBOS DARBAS
Lavinti

TOOL IR DIE MAKERS 
PRIE STALŲ MAŠINISTAI

Pusiau-Lavinti
PAKUOTOJAI-IŠSIUNTĖJAI 
ABELNAI DARBININKAI

Geros Pradžiai Algos—Daug Viršlaikių.
Geros Darbo Sąlygos, 

z
Naujas Moderninis Fabrikas

MUZIKA REKREACIJA KAFETERIA
Nemokamai Bušo Aptarnavimas Darbininkams nuo Penn Stoties, 

Newark iki mūsų Fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT COMPANY
Highway 25, arti Haynes Avenue, Newark, N. J.

BIGELOW 8-2200
Asmenys, dabar dirbanti būtinuose darbuose bei veiksmuose, negali būti priimti be 

_ atliekamumo pareiškimo.
(193)

na! Stebėtina! Šiandie, ma
nau, vėl bus saliutas. Mano 
ūpas augštai pakilęs!

— Apysaka ar veikalas? 
— užklausiau.

—-A? Ką? Argi galima 
dabar ramiai atsisėsti už 
stalo!

— Ramiai — nereikia.
— Negaliu dabar rašyti. 

Ne tam aplinkybė^. Tokie 
įvykiai! Negalima susi
kaupti. Kuomet viskas ap
rims, nusistovės.. Paimkite, 
pavyzdžiui, nors ir tokį fak
tą Adomas ir Jėva rojuje, 
Kada tas buvo? Labai, la
bai seniai. Kiek tai laiko 
praėjo! O tikro, artistiško 
veikalo tąja tema iki šiol 
nėra. Kodėl? Medžiaga dar 
nesusigulėjo, nenusistovėjo. 
Skubintis nėra reikalo. Gi 
jūs norite, kad aš dabar ra
šyčiau apie bėgamus įvy
kius! Aš ne laikraštininkas. 
Neužsiimu smulkmenomis...

Ką jis skaito smulkmeno
mis?

Ech, tu, Pakrikėli!
G. Ryklin.

Vertė V. S.
(Iš “Krokodilio”)

Devynios federalės val
džios metalo tirpyklos šiuo’ 
laiku veikia atskyrimui ci- 
nos nuo blešinių (kianų). 
Todėl rinkimas ir atidavi
mas valdžios įstaigoms at
liekamų blešinių ir toliau 
reikalingas.

Plastikinis išdūdavimas 
(plumbingas) orlaivių yra 
50% lengvesnis, negu seno
vinis — metalinis.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesij 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO AIDI SOL tabletu- 

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt* 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
ląpelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamsa- 
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderj pasiųsime pro
duktus. .
URAL FOOD CO.

LONG ISLAND CITY, N. Y.

REIKIA VYRU
ŠVEITIMUI PLASTIKŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

CRYSTAL PLASTICS CO., 
13(1 WEST 21TH STREET.

MATYKITE MR. GEORGE STEPHENS.
(191)

STALIORIAI (20) 
Aukštesnėje Dalyje N. Y. Valstijos. 

Dalbas Ilgam.
TELEFONAS 10. 7-0272.

(191)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOJ 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.

1381 Broadway,
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

SKYLIŲ KIRTIMO PRESO
A-

NUSTATYMUI
VYRAS

Puikiausios Pokarines 
Progos Dėl 

Patyrusio Vyro
Kreipkitės

INSTRUMENT SPECIALTIES 
COMPANY, Inc.

244 Bergen Boulevard 
West Paterson, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(191)

TOOL — DIEMAKERS
Patyrę prie progressive dies. Su paliudijimu.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA

SOUTH 8-5224 (192)

PILNAM IR DALIAI LAIKO 
INDU MAZGOTOJAI 

Turi būt pasirengę apvalymo ir abelnai 
pagclbiniam darbui.

5 DIENŲ SAVAITĖ, GERA ALGA.

GRADY-HOLDSWORTH, 
90 La/ayette St., N. Y. City.

(191)

PJOVIKAS 
IR 

VINIŲ KALIMO MAŠINOS 
OPERATORIAI 

NAKTINIS DARBAS
$1.00 I VALANDĄ 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI

CALLAN, 
CUTTERMILL ROAD, 
GREAT NECK, L. I.

(191)

IŠSIUNTIMAM 
RAŠTININKAS 

5 DIENŲ SAVAITE, 40 VALANDŲ 
$25 I SAVAITĘ 

PRIIMAME MOKYTIS 
BARCLAY 7-9557 ’

G. H. SEFFERT CO., 
25 WEST BROADWAY, N. Y. C.

(190)

Septynių metų Alice Spence 
užsimušė iškritus per langą 
nuo 6 aukšto iš tėvų apart- 
inento, 536 W. 153rd St., New 
Yorke.

PADEKITE KARA LAIMĖTI
Mūsų kovojantiems vyrams, ir mūsų talkininkams vis dar 
reikia didelių kiekių amunicijos. Bridgeport Brass Co. rei
kia vyrų ir moterų jos gaminimui. Jūs galite padėti su
mušti mūsų priešą—ir turėti sau gerą darbą—dirbdami 

Bridgeport Brass Kompanijai.
GERI DARBAI

Pradžiai alga nelavintiem vyram — 81c j valandą 
antruosiuose ir treciuosiuose šiltuose.

48-valandų savaitė—laikas ir pusė už visas valandas viršaus 40. 
šešių-dienų savaitė—aštuonių valandų diena.

GEROS DARBO SĄLYGOS
Švarūs, moderniški apsiprausimui rūmai.

Atskirai Lockeriai.
Užkandžiai aptarnaujama visuose departmentuose.

Padedame apsirūpinti tire, gasoline rationing ir butais.
GERAI ĮSTEIGTA KOMPANIJA

79 Metai Biznyje
225 darbininkai su mumis per 25 metus ar viršaus.
1000 darbininkų su mumis per 10 metų ar viršaus.

VYRAI
Fabriko Produktų Skyriui, Kreipkitės 
HOUSATONIC AVE. IR GRAND ST.

VYRAI IR MOTERYS
Apdirbimų Skyriui, Kreipkitės

ČRESCENT AVĖ. ARTI EAST MAIN ST.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo. Visi samdymai 

atliekami sulyg War Manpower Commission patvarkymų.

Bridgeport Brass Company
Bridgeport, Connecticut (190)

VYRAI IR MOTERYS
REIKALINGI

ĮVAIRIEM FABRIKO DARBAM

NUOLATINIS DARBAS
GERA POKARINĖ PROGA

NEREIKALAUJAMA PILIETINIŲ POPIERIŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER CORP., 
947 NEWARK AVE., 
ELIZABETH, N. J. 
ELIZABETH 3-6800.

KARINIAI DARBININKAI
Riboto Patyrimo Tereikalaujama

MECHANIKAI ELEKTRIKAI
' Patyrimo Nereikalaujama

Karų Valytojai, Vyrai ir Moterys
Iš karinių darbų reikia USES paliuosavimo 

ir U. S. Railroad Retirement Board pritarimo.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

THE PULLMAN CO.
19TH AND HENDERSON STREETS, JERSEY CITY

or

U. S. RAILROAD RETIREMENT BOARD
577 Summit Avenue Jersey City 2, N. J.

(191)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
Atlikimui pataisymo darbų ištaigoje. Gera 
alga, nuolatinis darbas, apskritų metų darbas. 
Jewish Community House, 7802 Bay P’kway, 
Brooklyn. Telefonas BEACHVIEW 2-8050.

Klauskite Superintendent.
(190)

VYRAI PRIE SODES (2)
PRIE LUNCHEONETTE 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
D. A. SCHULTE, INC.

336 FULTON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

________________________________________ (190)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS 
DARBININKAI

IR PAGELBININKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(194)

PRESERIAl
PRIE GERŲ VYRAMS PALTŲ. NUOLATI

NIS DARBAS, GERA ALGA.
MARKOWITZ, 17 EAST 16TH ST., 

N. Y. CITY.
(195)

VALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS 

DIDELE MODERNINE DIRBTUVĖ
5 NAKTIS, NUOLATINIS DARBAS 

Mokama Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
Ęreipkitės Į Employment Ofisų— 

Netelefonuokite.

LOFT CANDY CORP.
40th Ave. & 9th St., L. I. City.

I.R.T.—B.M.T. 6th Ave.—8th Ave. subvėms 
iki Queens Plaza Sta. Vernon Blvd. Bus 102 

iki dirbtuvės durų.
(195)

VYRAI & MOTERYS 
OPERATORIAI

Reikalingi prie vyriškų drabužių ir uniformų.

NUOLATINIS DARBAS .
SUPREME FASHION CLOTHES CORP.

45 West 18th St., N. Y. City.
(190)

SENYVA PORA
Gaus be rondos gražų 2 kambarių apartmen
ts ant pirmų lubų, pridedant algų; daliai 
laiko reikalingas superintendent mažam apart, 

mantiniam namui Jersey City.
Management Dept.,

J. I. KISLAK, INC.
32 Journal Square, Jersey City.

JOURNAL SQ. 2-7100.
(191)

VYRAI
PATYRĘ PRESERIAl

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ

TAIPGI MOTERŲ
RANKŲ SIUVĖJŲ

PRIE VYRAMS DŽIAKETŲ
GERA ALGA

VALDŽIOS DARBAS
TELEFONAS HAVEMEYER 8-1072

HOFFMAN MFG. CO.,
58-20 MASPETH AVĖ., 

MASPETH, L. I.
(194)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 18-35
40 Valandų

5 Dienų Savaitė
Kreipkitės

A. & P. WAREHOUSE
5910 Decatur St.

Ridgewood, Brooklyn.
(193)

REIKALINGOS 
DARBININKES PRIE STALŲ

Nuolatinis Darbas, 
Linksmos Darbo Sąlygos

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ.

TAIPGI |
NAMŲ DARBININKIŲ

Gera Alga.

Kreipkitės
METRO VEILING & NOVELTY CO.

37 West 39th St., Room 604.

(191)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDA1NES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MERGINOS 
S10TI IŠSTATYMUI GĖLES 

IŠSTATYMŲ FIRMA.

SUE WILLIAMS STUDIO, 
89 WEST 3RD ST.. N.Y.C.

_______  (190)

MOTERYS
30 IKI 50 METŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS SIUVIMO DARBAS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS
MR. ANDERSON

A. G. SPALDING & BROS.,
24 — 6TH AVENUE, 

BROOKLYN.

(Kampas Pacific St., 
arti L.I.R.R. Stoties)

(192)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE KŪDIKIAM 

DRABUŽIŲ.
PUIKIAUSIA MOKESTIS.

SEKŠIN NUO KAVALKŲ DARBAS.
PETITE BABY WEAR,

148 WEST 23RD ST.. N.Y.C. 
(7-los LUBOS)

(193)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(196)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y. 

(X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWTCHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KAJ.BĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M IKI 8 P. M. 
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
_________________________ cx> 
MERGINOS & MOTERYS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$25—40 VALANDŲ 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Dirbti Kaipo 
Pagelbininkės Laboratorijoj 

Kreipkitės 

MR. MALONEY 
8280 Broadway 

(at 133rd St., N. Y. C.) 
(190)

PROSYTOJOS 
Prie moteriškų beach-dracužių. Puikiausia 
alga. 35 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
ESTARAY MFG. CO.. 

4—6 Washington Place, N. Y. City.
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NowWto^Ė^^Zinlos Brolį Gelbėdamas Tapo 
Priežastimi Jo Mirties

Brooklyne Nominacijos 
Parodė, Kad Demo

kratija Laimi
Brooklyno 13-tame kongre

siniame distrikte atsiekta pa
našus laimėjimas su nominaci
ja O’Toole, kaip kad New 
Yorke atsiekta su nominavimu 
Marcantonio. šiame distrikte 
jo oponento McGough spėkos 
buvo stiprios. Tą žinojo jie 
patys, tą žinojo ir O’Toole ša
lininkai. Ne be tikėjimosi lai
mėti demokratų distrikte lyde
ris Kelly išstatė McGough 
prieš aukštų demokratų ii- su- 
siedijos žmonių pastangas iš
statyti O’Toole.

O’Toole šalininkai žinojo 
du dalyku:

1— Kad O’Toole yra uolus 
prezidento Roosevelto progra
mos rėmėjas, kovotojas už dar
bo valandų ir algų įstatymus, 
už federalį balsavimų įstaty
mą kariškiams, prieš pagalvės 
taksus. žinojo, kad O’Toolę 
reikia nominuoti ir išrinkti.

2— Kad jie turi ant rankų 
didelį darbą. Atitinkamai rei
kalui, susibūrė CIO ir AFL 
unijos, demokratiški demokra
tai, šeimininkės, krautuvinin
kai, profesionalai į vieną Ne
partinį Komitetą. Visi smar
kiai dirbo ir laimėjo O’Toole 
nominaciją. Jis gavo 7,026 
balsus, jo oponentas 5,500.

Lankėsi Laisvėj
Praeitą penktadienį Laisvė

je lankėsi kanadiečiai (iš To
ronto miesto) Juozas Linartas 
ir Kazys Liutviškis su žmona. 
Jie buvo atvykę savaitei laiko 
į Brooklyną pasisvečiuoti ir 
apsistojo pas Vasiliauskus.

Užėję Laisvėn, svečiai apžiū
rėjo įstaigą, — spaustuvę, sa
lę, mūsų “parką.” Jiems sma
gu, kad lietuvių dienraštis tu
ri tokią gražią spaustuvę.

—Kaip Kanadoje? — klau
siu Linarto.

—Gerai viskas: darbų už
tenkamai, bet man atrodo, kad 
Brooklyno žmonės kur
daugiau uždirba, kaip mes 
ten. Atrodo, kad jie čia 
riau įsigyvenę. . .

—Sunku pasakyti.
Kazys Liutviškis Toronte tu

ri savo garadžių. Tenka pa
sakyti, jog Kanadoje nedaug 
tėra lietuviškų biznierių, 
kur kas sunkiau lietuviui 
dėti kokį nors verslą, 
Jungtinėse Valstijose.

Juozas Linartas užsimokėjo 
už Laisvės prenumeratą ir $1 
paaukojo dienraščio reika
lams.

kas

ge-

Ten 
pra- 
kaip

Lėktuvais Kelionė Bū
sianti Pigi

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais savo raštinėj, Chrys
ler Bildinge, New Yorke, po
nas Juan T. Trippe, Pan-Ame
rican Airway Corp, preziden
tas, perstatė firmos planus 
transportacijai lėktuvais po 
po karo.

Trippe sako, kad keturių in- 
žinų ekspresiniai kliperiai ga
lėsią nuvežti keleivį iš New 
Yorko į Buenos Aires, Argen
tinoj, per 21 valandą ir 25 
minutes, imant po pusketvirto 
cento už mylią. Kainuosią 
$190.50. Dabar kelionė į vie
ną pusę kainuoja $561.35.

Firmos jau suplanuota buda- 
voti tūlą skaičių specialių lėk
tuvų tuojau, kai tik Karinės 
Produkcijos Taryba leis varto
ti tam tikras medžiagas. Jie 
galėsią skristi po 300 mylių 
per valandą ir gabenti 108 ke
leivius.

Už įsilaužimą į kariškio ma
šiną ir pavogimą 4 pakelių 
kramtomo gurno, 1 jaunas vy
rukas gavo 3 mėnesius sunkių
jų darbų kalėjimo, o kitas, ka
riškis, perduotas militariš- 
kiems viršininkams.

Eksplozijos ir Gaisrai 
New Yorko-N. J. Porte

New 
van-

skai- 
žino-

Rugpjūčio 11-tos vakarą iš
tiko kurtinanti eksplozija 4- 
toj prieplaukoj Hudson Upės 
vakariniame šone, prie 1st St., 
Hoboken, N. J. Padegta di
džiuliai gaisrai, kurių vietos 
gaisragesiam nebeįmanoma 
buvo suvaldyti. Iššaukta 
Yorko paprastasis ir ant 
dens gesinimo aparatai.

Ne 1 a i m ė j e n u k e n tė j us i ų 
čius tikrai dar nebuvo
mas, bet žinoma, jog sužeista 
ne mažiau 6 asmenys. Nežino
ma, kiek iš tikro nukentėjo pa
čioj eksplozijoj. Buvę matyta, 
jog skaičių žmonių eksplozija 
numetė nuo laivų upėn, bet 
niekas dar nežino, kiek iš tik
ro ten buvo ir ar visi išgelbė
ta.

Pirmoji eksplozija ištiko 8 
vai. Po tos sekė kelios kitos. 
Griausmas buvo girdimas ir 
Laisvės kieme. Iš karto atro
dė į tolimą griaustinio griaus
mą, o paskiau į patrankų šau
dymą, buvo manyta, kad gal 
yra kokie kanuolių išbandy
mai.

Eksplozijos sritis per kelis 
blokus buvo atribota nuo pu
blikos, kaipo pavojinga. Vi
siems nesurištiems su gaisrage- 
syba ir pirmosios pagelbės 
grupėmis buvo įsakyta apleis
ti sritį per kelis blokus ap
link. Taipgi išvežta daug me
džiagų ir Įrankių apsaugai 
nuo sunaikinimo. Daug sunai
kino gaisras. Arti eksplozijos 
vietos buvę trys laivai pavyko 
išgelbėti. Vieno viršutiniai 
įrengimai jau buvo užsidegę, 
bet Pajūrio Sargybos valtys 
subėgusios išvilko laivą iš prie
plaukos viduriu upės ir užge
sino nepadarius žalos jo įtal
pai. Gaisras sunaikino kelias 
pervažas ir labai pažeidė prie
plauką, vieną iš didžiausių 
Jersey City prieplaukų.

Eksplozija, sakoma, įvykusi 
ant taip vadinamo “lighter,” 
privežančio prie laivo kubilus 
nitro cellulose, savaime neeks- 
ploduojančios medžiagos, bet 
greit padegamos. Medžiaga 
vartojama bedūmiui parakui.

Jau Daro Planus, Kaip 
Minėti Karo Užbaig- 

tuvip Dieną
New Yorkq Viešbučių Są

junga nusitarė, kad viešbu
čiuose neparduos svaiginančių 
gėrimų per 24 valandas po pa
skelbimo karo užbaigos Euro
poje. Sąjunga taip pat išreiš
kė pasitikėjimą, kad ir prie 
jos nepriklausanti viešbučiai, 
kliubai ir restauranai prisilai
kysią to paties.

Priežastis tokio tarimo, kaip 
sako žinovai, yra ne vien tik 
noras sutikti pergalę blaivai, 
gražiai, bet ir baimė, kad gau
tas už gėrimus pelnas gali ne
padengti padarytų nuostolių 
brangiems įstaigų įrengimams. 
Niekas nežino, kur džiaugsmo 
pagautų jausmų bangavimui 
būtų galas, jeigu prie natura- 
liško džiaugsmo dar būtų leis
ta pridėti gaunamojo iš alko
holio.

Ne Tiek Baudė, Kiek 
Baugino

Ėmė 25 Metus Gauti 
Kario Požymį

Queens teisėjas James J. 
Conroy šiomis dienomis gavo 
sidabrinę žvaigždę už atsižy- 
mėjimus pereitam pasauliniam 
kare. Faktinai jis ir dabar ga
vo žvaigždę lyg ir iš netyčių, 
nors ji buvus jam skirta tuo
jau po ano karo. Ji buvus “pa
mesta kelyje.”

Neseniai teisėjas turėjo su
eigą su buvusiais savo senais 
draugais kariškiais. Kalbantis 
apie tolimą praeitį, kas nors 
prisiminė, kad jam buvus skir
ta ta žvaigždė, o teisėjas išsi
aiškino neturįs jos, negavęs. 
Po to pradėta pajieškojimas ir 
pagal tų metų rekordus suras
ta, kad ištiesų jis turėjęs 
žvaigždę gauti, žvaigždė įteik
ta dabar.

FMOS-TEATRAI

su dideliu pasisekimu te- 
Teatre, 7th 

St., New Yorke, 
pasimojimas su- 
nuo rodymo ka- 
paakstino visuo-

“Wilson” Puikiai Gyvuoja 
Roxy Teatre

Puikioji scenų, temos ir spal
vų atžvilgiu nauja filmą “Wil
son
berodoma Roxy 
Ave. ir 50th 
Reakcininkų 
laikyti filmą 
riškiams tik
menės susidomėjimą tąja fil
mą. Net šiomis karščių ir ato
stogų dienomis tankiai matyti 
išsirikiavusios eilės laukiančių 
progos įeiti teatran.

Scenos žavią programą pil
do Fred Waring ir jo Pennsyl
vanians — orkestrą ir dainos 
solistai ir grupės.

“Hail the Conquering Hero” 
—Smagi Filmą

Paramounte, prie Times 
Square, pradėtoj rodyti šioj 
naujoj fihnoj eina daly
kas apie jauną vaikinėlį, ku
rio nepriėmė kariuomenėn. 
Negalėdamas pakęsti tos pa
dėties, jis išvyko į tolimą mies
tą karo darbams. Jo meilužė 
ir visi kaimynai vis tebemanė, 
kad jis kariauja kur nors Pa- 
cifiko salose. Jo draugai mari
nai, ištikro buvę tose salose, 
susikalba jį parvežti į gimtąjį 
miestelį ir padaryti didvyriu, 
kas ir padaroma prieš jo no
rą būti neužsipelniusiu hero
jum. Iš to viso yra gana juokų. 
Yra ir gražios rimties.

Stanley Teatre
Paskutinę savaitę rodoma 

puiki romantiška Sovietų fil
mą “Two Soldiers.” Priedams 
rodo Čechovo “The Bear” ir 
Rusų Muzikos Festivalą. Tea
tras yra vėsus, gera prieglau
da nuo karščių.

Mokins Radio 
Operatorių

Mieste esą 306 kariški radio 
perdavimo - priėmimo setai. 
Juos operuoja 573 asmenys, iš 
kurių 111 yra moterys. Bet to 
skaičiaus esą toli nepakanka
ma. Federalė Susisiekimu. Ko
misija mokins daugiau liuosno- 
rių operatorių. Tam specialės 
klasės būsiančios pradėtos rug
sėjo U-tą, Julia Richmond 
High School.

Paskiausis nemokėjusių tak
sų už vartojimą automobiliaus 
asmenų medžiojimas buvęs 
daugiausiai tik paakstinimui 
atlikti savo prievolę — įsigyti 
taksų štampą, kuri kainuoja 

įstatymas leidžia važiuo- 
baustitos stampos

vajų buvo 
pašaukimų

išduoti 
į teis-

Stampos ir Punktai

jaučius be 
iki $25.

Per tą 
tūkstančiai
mą (summons). Ir tūkstančiai 
neturėjusių stampos suskubo 
ją įsigyti. Pasekmės buvo to
kios, kad iš 600 Brooklyne su
laikytų pereitą ketvirtadienį 
tik du buvo nubausti po $25, 
kaipo nuolatiniai kartotojai 
prasižengimo. O visus kitus 
paleido be baudos.

Joe Good, 16 metų, niekad 
daugiau nepavėluos pareiti na
mo vakarais. Jo motina ir vy
resnysis brolis James taipgi 
niekad daugiau nesirūpins 
apie pasekmes Juozo naktinių 
vandravojimų, kadangi Joe 
jau miręs.

Tragedija, kaip pasakojo 
policija teisme, dėjosi taip :

Joe jau nuo pereitų Kalėdų 
pradėjęs nepareidinėti vaka
rais iki vėlumos, o kartais ir 
per kelias dienas. Prispirtas 
pasisakyti, kur būna, meluo
davęs motinai. Karta motina 
vyresniajam James pasakius: 
“Tu jau nebe vaikas, turi bro
lį geriau prižiūrėti ir sudraus
ti.” James, laivastatyklos dar
bininkas, negalėjo brolį nuolat 
sekioti, tačiau jis pasirūpinęs 
patirti apie jo neva darbus. 
Jis sužinojęs, kad jis įtrauktas 
į blogos reputacijos vaikėzų 
grupę.

Pereito ketvirtadienio vaka
rą Joe vėl parėjo vėlai. James 
girdėjo, kaip jis aiškinosi mo
tinai dirbęs viršlaikį. James ži
nojo, jog tai melas, kad jis tą 
darbą pametęs prieš porą sa
vaičių.

Atėjus jam į kambarį, Ja
mes pasakęs, kad jis motinai 
melavo. Tas pradėjęs zurzėti. 
James patraukęs jį už rankos 
prie savęs, norėdamas jį su
krėsti, pagązdinti. Joe visa pa
jėga traukęsis atgal, kad nuo 
brolio ištrūkti ir ištraukęs ran
ką iš brolio rankos virtęs at
bulas. Galva atsimušė į stalu- 
ką. Daktarui pribuvus, Joe bu
vo jau miręs.

Tolimesniame perkiausinėj i- 
me paaiškėjo, jog jų tėvai bu
vo peršiskyrę prieš 9 metus. 
Vaikai abu per 5 metus buvo 
auklėti šv. Malachėjaus kata
likų prieglaudoj. Jų motinai iš
ėjus už antro vyro, James nu
ėjęs gyventi su motina, o Joe 
su tėvu.

Neseniai tėvas išėjęs kariš- 
kon tarnybon ir Joe parėjęs

gyventi pas motiną. Jim taipgi 
jau buvęs kariškoj tarnyboj, 
bet jį paleido dėl nesveikatos , 
ausyje. Joe norėjęs stoti lai
vynai!, bet jo nepriėmė. Jieš- 
kodamas prašmatnybių, jis par
teko į gatvinę grupę.

Išklausius tokios istorijos, 
teisėja Lehrich sulaikė Ja- 
mes’ą kvotimui pirmadienį, ta
čiau numatoma, jog jis nebus 
kaltinamas žmogžudystėje, o j 
tik buvus netikslia priežastimi 
mirties.

Prarijimu Žiedo
Nepaslėpė i

Esant svečiui stuboje, new-: 
yorkietė Mrs. Irma Hernandez’ 
apsižiūrėjo, kad jos deiman-j 
tinis žiedas dingęs. Ji įtarė; 
jauną svečią dar labiau dėlto, 
kad jis prašęs jos vandens ir 
jai atrodę, kad jam persunki! 
buvę tą vandenį praryti.

Atėjęs detektyvas išjieško- 
jo apartmentą ii- iškrėtė įtartą-: 
jį. Bet žiedo nerado. Tada jis Į 
nusivedė vyruką į Roosevelt! 
ligoninę ir su fJouroscope spin-j 
dūliais jį peršvitinęs rado žie
dą skilvyje. Po to vyruką pa
dėjo po areštu ii’ nuvedę į; 
Bellevue ligoninę žiedą su in-', 
strumentais iš pilvo ištraukė j 
pilvo visai nepjovus.

Neprižiūrimus Vaikus 
Padėjo Prieglaudon
Penkių metų Jean Fekete, 

apsirengusi tik vienom kelnai
tėm, rasta vaikščiojant Bronxo 
gatvėj 3 vai. ryto pereitą ket
virtadienį. Nuvedęs ją namo, 
128 Clay St., policistas rado 
dvi dar mažesnes mergaites ir 
berniuką stuboje miegant, bet 
iš suaugusių nieko stuboje ne
buvo. Trys vyresnieji vaikai 
nuvesti Bronx prieglaudon, o 
mažiausia, 16 mėnesių, nuneš
ta į pamestinukų prieglaudą.

Kaimynai pasakojo, kad tė
vai barusi ir nežinojo, kada ir 
kur prasišalino.

Ta pačia diena kita moteriš
kė rasta pragėrusi sąmonę ir 
taip begulinti Long Island 
gelžkelio stotyj su dviem mer
gytėm, 5 ir 3 metų. Ji sakėsi 
esanti Mrs. Sally Somerville. 
Gyvenanti 539 82nd St., Brook
lyne.

Teisėjas įsakė vaikų globos 
draugijai užvesti bylą atėmi
mui vaikų nuo tokios motinos.

Western Union darbininkai 
jau esą davę 10,000 puskvor- 
čių kraujo. Tarp jų randasi 
Mrs. Mary Hali, kuri jau da
vusi 15 puskvorčių.

l=eca restaurant
STANLEY RUTKONAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

H ame

13-tą, 
“utility

Jautiena Be Punktų, 
Su Punktais

Pradedant rugpjūčio 
visa, taip vadinamoji
grade” jautiena bus parduoda
ma be punktų. Tos rūšies jau
tiena sudaro 80 nuošimčių vi
sos civilinių vartojimui palie
kamos jautienos. Panaikini
mas punktų, sako viršininkai, 
nereiškia, kad mėsos būtų per
daug. Rugpjūčiui mėsos esą 
mažiau už liepos mėnesį.

Tuo pat laiku h am ės, pork 
loin ir kenuota žuvis vėl grą
žinama prie punktų. Tie pro
duktai buvo perkami be punk
tų nuo gegužės 4-tos.

Pakeliama Punktai
Sūriams punktai vieniems 

pakeliama po du punktus ant 
svaro, kitiems po 4 punktus.

Farmerskas sviestas pake
liama iki 12 punktų, perdirb
tas sviestas nuo 4 iki 6 punk
tų. Creamery sviestas pasilie
ka, kaip buvęs, 16 punktų sva
rui.

Naujieji punktų vertės sąra
šai liekasi galioje iki rugsėjo 
2-ros, o po to vėl iš naujo pa
tvarkys — gal paliks tuos pa
čius, o gal pakeis.

Stampos mėsai, vaisiams, 
cukrui ir batams pasilieka tos 
pačios, kaip buvo skelbta Lais
vėj 8-tos rugpj. laidoje.

Nubaudė už Per Aukš 
tas Kainas

New Yorko teisme 25 išren- 
davojanti atskirus kambarius 
asmenys tapo nubausti įvairio
mis baudomis del ėmimo už 
kambarius virš-lubinių, kainų. 
Pora buvo nubausti kalėjimu 
ir piniginėmis baudomis, 
nuo 3 iki $25.

Kiti

oro
nuo-

Iš LaGuardia stoties 
pašto šiemet išvežama 44 
šimčiais daugiau, kaip pernai.

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

pas

ANDRIŲ A. PURICKĮ
GERAS ALUS

IR
VALGIAI

48 GOLI) ST.
BROOKLYN, N. Y.
Telefonas CU-6-8629

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku« 
•teiėius «u naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOIJŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti 1 mūsų

' PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864
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Brooklyne Nominacijos 

Parodė, Kad Demo
kratija Laimi

Brooklyno 13-tame kongre
siniame distrikte atsiekta pa
našus laimėjimas su nominaci
ja O’Toole, kaip kad New 
Yorke atsiekta su nominavimu 
Marcantonio. šiame distrikte 
jo oponento McGough spėkos 
buvo stiprios. Tą žinojo jie 
patys, tą žinojo ir O’Toole ša
lininkai. Ne be tikėjimosi lai
mėti demokratų distrikto lyde
ris Kelly išstatė McGough 
prieš aukštų demokratų ir su
sieti i jos žmonių pastangas iš
statyti O’Toole.

O’Toole šalininkai žinojo 
du dalyku:

1— Kad O’Toole yra uolus 
prezidento Roosevelto progra
mos rėmėjas, kovotojas už dar
bo valandų ir algų įstatymus, 
už federalį balsavimų įstaty
mą kariškiams, prieš pagalvės 
taksus, žinojo, kad O’Toole 
reikia nominuoti ir išrinkti.

2— Kad jie turi ant rankų 
didelį darbą. Atitinkamai rei
kalui, susibūrė CIO ir AFL 
unijos, demokratiški demokra
tai, šeimininkės, krautuvinin
kai, profesionalai į vieną Ne
partinį Komitetą. Visi smar
kiai dirbo ir laimėjo O’Toole 
nominaciją. Jis gavo 7,026 
balsus, jo oponentas 5,500.

Lankėsi Laisvėj
Praeitą penktadienį Laisvė

je lankėsi kanadiečiai (iš To
ronto miesto) Juozas Li n artas 
ir Kazys Liutviškis su žmona. 
Jie buvo atvykę savaitei laiko 
į Brooklyną pasisvečiuoti ir 
apsistojo pas Vasiliauskus.

Užėję Laisvėn, svečiai apžiū
rėjo įstaigą, — spaustuvę, sa
lę, mūsų “parką.” Jiems sma
gu, kad lietuvių dienraštis tu
ri tokią gražią spaustuvę.

—Kaip Kanadoje? — klau
siu Linarto.

—Gerai viskas; darbų už
tenkamai, bet man atrodo, kad 
Brooklyno žmonės kur kas 
daugiau uždirba, kaip mes 
ten. Atrodo, kad jie čia ge
riau įsigyvenę. . .

—Sunku pasakyti.
I Kazys Liutviškis Toronte tu

ri savo garadžių. Tenka pa
sakyti, jog Kanadoje nedaug 
tėra lietuviškų biznierių. Ten 
kur kas sunkiau lietuviui pra
dėti kokį nors verslą, kaip 
Jungtinėse Valstijose.

Juozas Linartas užsimokėjo 
už Laisvės prenumeratą ir $1 
paaukojo dienraščio reika
lams.

Lėktuvais Kelionė Bū
sianti Pigi

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais savo raštinėj, Chrys
ler Bildinge, New Yorke, po
nas Juan T. Trippe, Pan-Ame
rican Airway Corp, preziden
tas, perstatė firmos planus 
transportacijai lėktuvais po 
po karo.

Trippe sako, kad keturių in- 
žinų ekspresiniai kliperiai ga
lėsią nuvežti keleivį iš New 
Yorko į Buenos Aires, Argen
tinoj, per 21 valandą ir 25 
minutes, imant po pusketvirto 
cento už mylią. Kainuosią 
$190.50. Dabar kelionė į vie
ną pusę kainuoja $561.35.

Firmos jau suplanuota buda- 
voti tūlą skaičių specialių lėk
tuvų tuojau, kai tik Karinės 
Produkcijos Taryba leis varto
ti tam tikras medžiagas. Jie 
galėsią skristi po 300 mylių 
per valandą ir gabenti 108 ke
leivius.

Už įsilaužimą į kariškio ma
šiną ir pavogimą 4 pakelių 
kramtomo gurno, 1 jaunas vy
rukas gavo 3 mėnesius sunkių
jų darbų kalėjimo, o kitas, ka
riškis, perduotas militariš- 

| į kiems viršininkams.

Eksplozijos ir Gaisrai 
New Yorko-N. J. Porte

Rugpjūčio 11-tos vakarą iš
tiko kurtinanti eksplozija 4- 
toj prieplaukoj Hudson Upės 
vakariniame šone, prie 1st St., 
Hoboken, N. J. Padegta di
džiuliai gaisrai, kurių vietos 
g a israges i a m n e b e į m a n omą 
buvo suvaldyti. Iššaukta New 
Yorko paprastasis ir ant van
dens gesinimo aparatai.

Nelaimėje nukentėjusių skai
čius tikrai dar nebuvo žino
mas, bet žinoma, jog sužeista 
ne’ mažiau 6 asmenys. Nežino
ma, kiek iš tikro nukentėjo pa
čioj eksplozijoj. Buvę matyta, 
jog skaičių žmonių eksplozija 
numetė nuo laivų upėn, bet 
niekas dar nežino, kiek iš tik
ro ten buvo ir ar visi išgelbė
ta.

Pirmoji eksplozija ištiko 8 
vai. Po tos sekė kelios kitos. 
Griausmas buvo girdimas ir 
Laisvės kieme. Iš karto atro
dė į tolimą griaustinio griaus
mą, o paskiau į patrankų šau
dymą, buvo manyta, kad gal 
yra kokie kanuolių išbandy
mai.

Ėmė 25 Metus Gauti 
Kario Požymį

Queens teisėjas James J. 
Conroy šiomis dienomis gavo 
sidabrinę žvaigždę už atsižy- 
mėjimus pereitam pasauliniam 
kare. Faktinai jis ir dabar ga
vo žvaigždę lyg ir iš netyčių, 
nors ji buvus jam skirta tuo
jau po ano karo. Ji buvus “pa
mesta kelyje.”

Neseniai teisėjas turėjo su
eigą su buvusiais savo senais 
draugais kariškiais. Kalbantis 
apie tolimą praeitį, kas nors 
prisiminė, kad jam buvus skir
ta ta žvaigždė, o teisėjas išsi
aiškino neturįs jos, negavęs. 
Po to pradėta pajieškojimas ir 
pagal tų metų rekordus suras
ta, kad ištiesti jis turėjęs 
žvaigždę gauti, žvaigžde įteik
ta dabar.

F1LM0S-TEATRA1
“Wilson” Puikiai Gyvuoja 

Roxy Teatre
Puikioji scenų, temos ir spal

vų atžvilgiu nauja filmą “Wil
son” su dideliu pasisekimu te- 
berodoma Roxy Teatre, 7th 
Avė. ir 50th St., New Yorke. 
Reakcininkų pasimojimas su
laikyti filmą nuo rodymo ka
riškiams tik paakstino visuo
menės susidomėjimą tąja fil
mą. Net šiomis karščių ir ato
stogų dienomis tankiai matyti 
išsirikiavusios eilės laukiančių 
progos įeiti teatram

Scenos žavią programą pil
do Fred Waring ir jo Pennsyl
vanians — orkestrą ir dainos 
solistai ir grupės.

“Hail the Conquering Hero” 
—Smagi Filmą

Paramounte, prie Times 
Square, pradėtoj rodyti šioj 
naujoj filmoj eina daly
kas apie jauną vaikinėlį, ku
rio nepriėmė kariuomenėn. 
Negalėdamas pakęsti tos pa
dėties, jis išvyko į tolimą mies
tą karo darbams. Jo meilužė 
ir visi kaimynai vis tebemanė, 
kad jis kariauja kur nors Pa- 
cifiko salose. Jo draugai mari
nai, ištikro buvę tose salose, 
susikalba jį parvežti į gimtąjį 
miestelį ir padaryti didvyriu, 
kas ir padaroma prieš jo no
rą būti neužsipelniusiu hero
jum. Iš to viso yra gana juokų. 
Yra ir gražios rimties.

Stanley Teatre
Paskutinę savaitę rodoma 

puiki romantiška Sovietų fil
mą “Two Soldiers.” Priedams 
rodo Čechovo “The Bear” ir 
Rusų Muzikos Festivalą. Tea
tras yra vėsus, gera prieglau
da nuo karščių.

Eksplozijos sritis per kelis 
blokus buvo atribota nuo pu
blikos, kaipo pavojinga. Vi
siems nesurištiems su gaisrage- 
syba ir pirmosios pagelbos 
grupėmis buvo įsakyta apleis
ti sritį per kelis blokus ap
link. Taipgi išvežta daug me
džiagų ir įrankių apsaugai 
nuo sunaikinimo. Daug sunai
kino gaisras. Aidi eksplozijos 
vietos buvę trys laivai pavyko 
išgelbėti. Vieno viršutiniai 
įrengimai jau buvo užsidegę, 
bet Pajūrio Sargybos valtys 
subėgusios išvilko laivą iš prie
plaukos viduriu upės ir užge
sino nepadarius žalos, jo įtal
pai. Gaisras sunaikino kelias 
pervažas ir labai pažeidė prie
plauką, vieną iš didžiausių 
Jersey City prieplaukų.

Eksplozija, sakoma, įvykusi 
ant taip vadinamo “lighter,” 
privežančio prie laivo kubilus 
nitro cellulose, savaime neeks- 
ploduojančios medžiagos, bet 
greit padegamos. Medžiaga 
vartojama bedūmiui parakai.

Mokins Radio 
Operatorių

Mieste esą 306 kariški radio 
perdavimo - priėmimo setai. 
Juos operuoja 573 asmenys, iš 
kurių 111 yra moterys. Bet to 
skaičiaus esą toli nepakanka
ma. Federalė Susisiekimų Ko
misija mokins daugiau liuosno- 
rių operatorių. Tam specialūs 
klasės būsiančios pradėtos rug
sėjo 11-tą, Julia Richmond 
High School.

Stampos ir Punktai
Jautiena Be Punktų, Hamė 

Su Punktais
Pradedant rugpjūčio 13-tą, 

visa, taip vadinamoji “utility 
grade” jautiena bus parduoda
ma be punktų. Tos rūšies jau
tiena sudaro 80 nuošimčių vi
sos civilinių vartojimui palie
kamos jautienos. Panaikini
mas punktų, sako viršininkai, 
nereiškia, kad mėsos būtų per
daug. Rugpjūčiui mėsos esą 
mažiau už liepos mėnesį.

Tuo pat laiku hamės, pork 
loin ir kenuota žuvis vėl grą
žinama prie punktų. Tie pro
duktai buvo perkami be punk
tų nuo gegužės 4-tos.

Pakeliama Punktai
Sūriams punktai vieniems 

pakeliama po du punktus ant 
svaro, kitiems po 4 punktus.

Farmerskas sviestas pake
liama iki 12 punktų, perdirb
tas sviestas nuo 4 iki 6 punk
tų. Creamery sviestas pasilie
ka, kaip buvęs, 16 punktų sva
rui.

Naujieji punktų vertės sąra
šai liekasi galioje iki rugsėjo 
2-ros, o po to vėl iš naujo pa
tvarkys — gal paliks tuos pa
čius, o gal pakeis.

Stampos mėsai, vaisiams, 
cukrui ir batams pasilieka tos 
pačios, kaip buvo skelbta Lais
vėj 8-tos rugpj. laidoje.

Nubaudė už Per Aukš
tas Kainas

New Yorko teisme 25 išren- 
davojanti atskirus kambarius 
asmenys tapo nubausti įvairio
mis baudomis dėl ėmimo už 
kambarius virš-Iubinių, kainų. 
Pora buvo nubausti kalėjimu 
ir piniginėmis baudomis. Kiti 
nuo 3 iki $25.

Iš LaGuardia stoties oro 
pašto šiemet išvežama 44 nuo
šimčiais daugiau, kaip pernai.

Jau Daro Planus, Kaip 
Minėti Karo Užbaig- 

tuviy Dieną
New Yorko Viešbučių Są

junga nusitarė, kad viešbu
čiuose neparduos svaiginančių 
gėrimų per 24 valandas po pa
skelbimo karo užbaigos Euro
poje. Sąjunga taip pat išreiš
kė pasitikėjimą, kad ir prie 
jos nepriklausanti viešbučiai, 
kliubai ir restauranai prisilai
kysią to paties.

Priežastis tokio tarimo, kaip 
sako žinovai, yra ne vien tik 
noras sutikti pergalę blaivai, 
gražiai, bet ir baimė, kad gau
tas už gėrimus pelnas gali ne
padengti padarytų nuostolių 
brangiems įstaigų įrengimams. 
Niekas nežino, l$ur džiaugsmo 
pagautų jausmų bangavimui j 
būtų galas, jeigu prie natura- 
liško džiaugsmo dar būtų leis
ta pridėti gaunamojo iš alko
holio.

Ne Tiek Baudė, Kiek 
Baugino

Paskiausis nemokėjusių tak
sų už vartojimą automobiliaus 
asmenų medžiojimas buvęs 
daugiausiai tik paakstinimui 
atlikti savo prievolę — įsigyti 
taksų štampą, kuri kainuoja 
$5. Įstatymas leidžia važiuo
jančius be tos stampos bausti 
iki $25.

Per tą vajų buvo išduoti 
tūkstančiai pašaukimų į teis
mą (summons). Ir tūkstančiai 
neturėjusių stampos suskubo 
ją įsigyti. Pasekmės buvo to
kios, kad iš 600 Brooklyne su
laikytų pereitą ketvirtadienį 
tik du buvo nubausti po $25, 
kaipo nuolatiniai kartotojai 
prasižengimo. O visus kitus 
paleido be baudos.

ir. q. tt " r < i w— i>♦*•»<hm*>•****11 -mm t w

F. W. SU ALINS Į 
(Shalinskas) i

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

★ ★ ★
Suteikiam garbingas latdotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. ’
Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stage 2-8842

Brolį Gelbėdamas Tapo 
Priežastimi Jo Mirties
Joe Good, 16 metų, niekad 

daugiau nepavėluos pareiti na
mo vakarais. Jo motina ir vy
resnysis brolis James taipgi 
niekad daugiau nesirūpins 
apie pasekmes Juozo naktinių 
vandravojimų, kadangi Joe 
jau miręs.

Tragedija, kaip pasakojo 
policija teisme, dėjosi taip:

Joe jau nuo pereitų Kalėdų 
pradėjęs nepareidinėti vaka
rais iki vėlumos, o kartais ir 
per kelias dienas. Prispirtas 
pasisakyti, kur būna, meluo
davęs motinai. Karta motina 
vyresniajam James pasakius: 
“Tu jau nebe vaikas, turi bro
lį geriau prižiūrėti ir sudraus
ti.” James, laivastatyklos dar
bininkas, negalėjo brolį nuolat 
sekioti, tačiau jis pasirūpinęs 
patirti apie jo neva darbus. 
Jis sužinojęs, kad jis įtrauktas 
į blogos reputacijos vaikėzų 
grupę.

Pereito ketvirtadienio vaka
rą Joe vėl parėjo vėlai. James 
girdėjo, kaip jis aiškinosi mo
tinai dirbęs viršlaikį. James ži
nojo, jog tai melas, kad jis tą 
darbą pametęs prieš porą sa
vaičių.

Atėjus jam į kambarį, Ja
mes pasakęs, kad jis motinai 
melavo. Tas pradėjęs zurzėti. 
James patraukęs jį už rankos 
prie savęs, norėdamas jį su
krėsti, pagązdinti. Joe visa pa
jėga traukęsis atgal, kad nuo 
brolio ištrūkti ir ištraukęs ran
ką iš brolio rankos virtęs at
bulas. Galva atsimušė į stalu- 
ką. Daktarui pribuvus, Joe bu
vo jau miręs.

Tolimesniame perki ausinėj i- 
me paaiškėjo, jog jų tėvai bu
vo persiskyrę prieš 9 metus. 
Vaikai abu per 5 metus buvo 
auklėti šv. M ai ach ė j aus kata
likų prieglaudoj. Jų motinai iš
ėjus už antro vyro, James nu
ėjęs gyventi su motina, o Joe 
su tėvu.

Neseniai tėvas išėjęs kariš- 
kon tarnybon ir Joe parėjęs

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮST/UGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikua 
Rteiėius «u naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOTJŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

JLCHARLES
JŽS-š&į UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: i 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.) 

gyventi pas motiną. Jim taipgi 
jau buvęs kariškoj tarnyboj, 
bet jį paleido dėl nesveikatos 
ausyje. Joe norėjęs stoti lai
vynai!, bet jo nepriėmė. Jieš- 
kodamas prašmatnybių, jis pa
teko į gatvinę grupę.

Išklausius tokios istorijos, 
teisėja Lehrich sulaikė Ja- 
mes’ą kvotimui pirmadienį, ta-
čiau numatoma, jog jis nebus
kaltinamas žmogžudystėje, o
tik buvus netikslia priežastimi [berniuką stuboje miegant, bet 
mirties.

Prarijimu Žiedo 
Nepaslėpė

Esant svečiui stuboje, new-: 
yorkietė Mrs. Irma Hernandez 
apsižiūrėjo, kad jos deiman
tinis žiedas dingęs. Ji įtarė j 
jauną svečią dar labiau dėlto, 
kad jis prašęs jos vandens ir 
jai atrodę, kad jam persunkti 
buvę tą vandenį praryti.

Atėjęs detektyvas išjieško-! 
jo apartmentą ir iškrėtė įtartą-' 
jį. Bet žiedo nerado. Tada jis Į 
nusivedė vyruką į Roosevelt 
ligoninę ir su flouroscope spin
duliais jį peršvitinęs rado žie
dą skilvyje. Po to vyruką pa
dėjo po areštu ir nuvedę į 
Bellevue ligoninę žiedą su in
strumentais iš pilvo ištraukė 
pilvo visai nepjovus.

ZXCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
51 Qį STANLEY MISIŪNAS

/ Il <il SAVTWTMWASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

//" PARAMOUNT CABARET 
u 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

Neprižiūrimus Vaikus 
Padėjo Prieglaudon
Penkių metų Jean Fekete, 

apsirengusi tik vienom kelnai
tėm, rasta vaikščiojant Bronxo 
gatvėj 3 vai. ryto pereitą ket
virtadienį. Nuvedęs ją namo, 
128 Clay St., policistas rado 
dvi dar mažesnes mergaites ir 

iš suaugusių nieko stuboje ne
buvo. Trys vyresnieji vaikai 
nuvesti Bronx prieglaudon, o 
mažiausia, 16 mėnesių, nuneš
ta į pamestinukų prieglaudą.

Kaimynai pasakojo, kad tė
vai barusi ir nežinojo, kada ir 
kur prasišalino.

Ta pačia diena kita moteriš
kė rasta pragėrusi sąmonę ir 
taip begulinti Long Island 
gelžkelio stotyj su dviem mer
gytėm, 5 ir 3 metų. Ji sakėsi 
esanti Mrs. Sally Somerville. 
Gyvenanti 539 82nd St., Brook
lyne.

Teisėjas įsakė vaikų globos 
draugijai užvesti bylą atėmi
mui vaikų nuo tokios motinos.

Western Union darbininkai 
jau esą davę 10,000 puskvor- 

i čių kraujo. Tarp jų randasi 
į Mrs. Mary Hali, kuri jau da- 
i vusi 15 puskvorčių.




