
Žymusis Lietuvos Sūnus.
Nedaug!

Suvažiavimai.
Mūsų Gyventojai.

Rašo R. MIZARA

Šiuos žodžius rašant, Sidnio 
Hillmano palaikai ilsisi Car
negie salėje, New Yorke ir 
tuoj bus palaidoti.

Sidney Hillmanas — Lietu
vos sūnus, gimęs ir augęs Ža
garėje, mokęsis Kaune. Lietu
viu kalbos, tačiau, jis nedaug 
temokėjo, nes tais laikais, kai 
jis augo, lietuviška kalba Lie
tuvos miestuose dar buvo “ne 
madoj !”

Lietuvos žydai yra davę pa
sauliui daug žymių asmenybių 
ir Ilillmanas buvo vienas jų.

Atvykęs, 1907 m., Ameri- 
*kon jaunu vyruku, Hillmanas, 
dėka savo ryžtumui, gabumui 
ir pasiaukojimui, iškilo į aukš
tybes, retai kieno tepasiekia
mas.
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STREIKAI PRIES BRANGENYBE PUNTA VISOJ SALYJEh

J. Byrnes Grūmo ja 
Angly-Amerikony 
Bloku Vokietijoj
Amerikonai Susidesią su 
Anglais, Nepaisant Sovietų

požiūriu TTillma-
pažangus, bet ne
Jis, tačiau, koo-

Velionis yra buvęs prezi
dento Roosevelto asmeniniu 
draugu ir politiniu patarėju 
Rodosi, užtektų jau tik to vie
no fakto, kad Hillmanas buvo 
didžiule asmenybe.

Bet Ilillmanas buvo dar kas 
nors daugiau: jis buvo stam
bi tarptautinė figūra, gerai ži 
noma visame pasaulyje. Juk 
tai Ilillmanas buvo vienas tų 
Amerikos unijistų vadų, kurie 
prisidėjo prie įkūrimo Pasau
linės Darbo Unijų Federaci 
jos.

Politiniu 
nas buvo 
komunistas,
peravo su komunistinio nusi
teikimo žmonėmis; amerikinė
je politikoje jieškojo politinio 
kelio, vedančio liaudį prie 
naujų laimėjimų.

Ilillmanas — ne Dubinskis. 
Jis smerkė raudonbaubius; jis 
matė Tarybų Sąjungoje Ame
rikos liaudžiai draugą ir prie- 
telių. Jis buvo Am. Darbo 
Partijos pirmininkas, Politinės 
Akcijos Komiteto pirmininkas 
ir Amalgameity rūbsiuvių uni
jos prezidentas.

Dėl to reakcija prieš Hill- 
maną dūko. 1944 m. jis buvo 
vienas jos nepakenčiamiausių 
žmonių Amerikoj.

Kaip tik dėl to demokrati
nė Amerikos visuomenė gaili
si netekusi stambaus, išban
dyto veikėjo, gimusio lietuviš
koje Žagarėje ir atlikusio di
džiulių darbų mūsų krašto 
ekonominiame ir politiniame 
gyvenime.

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Ja
mes Byrnes reikalavo, kad 
Sovietai ir Francija atida
rytų laisvai prekybai ir ū- 
kio reikalams rubežius tarp 
savo užimtų Vokietijos da
lių ir tų Vokietijos sričių, 
kurias užima amerikonai ir 
anglai; sako, Vokietija tu
ri būti ištisinis vienetas ū- 
kio-prekybos reikalais. O 
jeigu Sovietai su tuo nesu
tiks, tai Byrnes grąsino ū- 
kiniai apvienyt amerikonų 
ir anglų valdomas Vokieti
jos dalis. Sovietai siūlė pir
ma įvesti bendra visai Vo
kietijai valdžią ir tik tuo
met kalbėti apie šalies ūkio 
apvienijmą.

New York. — Į Sidney 
Hillmano šermenis buvo su
siusią bent 1,000 vainikų.

Sako, Bikini Atominė 
Bomba Būtą Naikinus 
Žmones Laivuose

Washington. — Nuo ato
minės bombos trenksmo, 
karščio ir nuo radijiniai- 
veikiančių jos dujų būtų 
žuvę daug žmonių, jeigu jie 
būtų buvę laivuose per pu
sę mylios nuo tos vietos, 
kur bomba sprogo ties Bi
kini sala, — kaip kad ra
portavo prez. Trumanui ko-

Ant daugelio šviesesnių ga
tvių kampų New Yorko mies
te jūs pamatysite Longchamps 
restoranus, — švariai įruoš
tus, poniškus, su aukštomis 
maisto ir gėrimų kainomis.

Toji restoranų virtinė pri
klauso tūlam Henriui Lusti- 
g’ui, milionieriui, kuris karo 
metu nusuko nuo valdžios ar
ti 3 milionus dolerių taksais! 
Tai buvo tuomet, kai 
jauni vyrai frontuose 
priešą, aukodami savo 
bes!.. .

Federalinė džiūrė surado 
Lustigą kaltu ir teisėjas Har
old M. Kennedy nusmerkė jį 
tik 4 metams kalėti ir $115,- 
000 pasimokėti.

Tai, 
bausmė! 
žmonelių
keliolikai 
vagystę.

mūsų 
mušė 
gyvy-

žinoma, labai maža
Daugelis biednų 

siunčiama kalėjiman 
metų už “paprastą”

Š. m. spalių mėnesį Chica- 
goje įvyks Amerikos lietuvių 
meno - kultūros suvažiavimas.

1947 m. kovo mėn. 1 d. 
įvyks Literatūros Draugijos 
kuopų atstovu suvažiavimas.

Tais pačiais metais įvyks 
Tretysis Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimas 
(vieta dar nenustatyta).

Kanados lietuviai šiemet 
šaukia savo suvažiavimą.

Pietų Amerikos lietuviai 
šaukia Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresą Montevideo

(Tąsa 5-me pusi.)
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Dalis unijų ir vartotojų delegacijos Washingtone susirinko prie Washington© pa
minklo ir nusitarė skelbti vartotojų streiką. Jie lankėsi pas kongresmanus ir sena
torius reikalauti, kad griežta kainų kontrolė būtų palaikoma. Delegacijoje daly
vavo, jai kalbėjo aktorius-produseris Orson Welles, kongresmanė Helen Douglas 
iš Kalifornijos, senatorius Glen Taylor iš Idaho ir kiti žymūs vadovaujanti demo
kratiški žmonės.

NUSMERKT1 PAKART 
9 LENKAI KAIPO 
ŽYDŲ ŽUDIKAI

Lenkijoje Užmušta 
Dar 22 Žydai

Fa- 
dar

t

a __________________ —

Gyveni mas Pabrangsta po
I langiau negu 3 Nuošimčius

Kasdien,-Sako Valdžia
New Jersey Milionas Unijinių Darbininkų Paskelbė Pirkikų 

Streiką; Tokie Streikai Apima Jau Dešimtis Miestų

teis-Varšava. — Karinis 
mas nusmerkė pakart 9 len
kus, kurie žudė žydus lie
pos 4 d. Tada buvo užmuš
ta 41 žydas. Trys kiti žudy
nių dalyviai nuteisti kalėji
man nuo 7 metų iki gyvos 
galvos. Tarp jų yra ir vie
na moteris, Antonia Bis-
kupska. Jinai gavo 10 me-< 
tų kalėjimo.

Ketvirtadienį šią savaitę 
fašistiniai lenkai užmušė 
dar vieną žydą traukinyje.

Varšuva, liep. 12. — 
šistiniai lenkai užmušė 
22 žydus. Tūkstančiai per
sigandusių žydų stengiasi 
pabėgt į užsienį.

ŽYDAI GIRIA LENKU 
VALDŽIA UŽ BAUSME 
SKERDIKAM

Suimta Tūkstantis 
Egipto Pairi joty

Kairo. — Egipto policija 
suėmė bent 1,000 demokra
tų, komunistų ir intelektu
alų, šaukusių visuotiną 
streiką prieš anglus.

New York. — Amerikos 
Žydų Darbininkų Taryba 
savo kablegramoj Lenkijos 
premjerui Osubkai - Mo- 
rawskiui užgyrė jo val
džios reikalavimą bausti 
mirčia tuos lenkus, kurie 
žudo žydus. Ši organizacija 
išreiškė pasipiktinimą, kad 
iš Anglijos išleidžiama fa
šistiniai lenku kariai, kurie 
slaptai parvyksta į Lenki
ją ir vadovauja pogromam 
prieš žydus.

Washington, liep. 12. — 
Iš visų šalies kampų plau
kia žinios apie kylančius 
pirkikų streikus prieš bran
genybę. Valdinis Darbo 
Statistikų Biuras pranešė, 
jog įvairūs reikmenys da
bar pabrangsta vidutiniai 
po 3 nuošimčius ir penkta
dalį per dieną.

Darbo Federacijos, CIO 
unijos ir Geležinkeliečių 
Brolijos, -viso milionas uni
jinių darbininkų paskelbė 
pirkikų streiką New Jersey 
valstijoj. Jie pasižadėjo 
nieko nepirkti, apart pačių 
būtiniausių gyvenini, reik
menų, iki kainos bus nu
muštos žemyn.

Philadelphijoj apie 200,- 
000 unijistų pradėjo pirki- 
ku streiką. Jie išstatė savo 
pikietus prie maisto krau
tuvių ir parsamdomų na-

mų; rengia ir demonstraci
jas prieš didėjančią bran
genybę.

New Yorke 65 unijinės, 
pilietinės ir vartotojų orga
nizacijos su šimtais tūks
tančių narių veda pirkikų 
streiką, v

Pirkikų 
planuojami 
St. Louise;
inge, Pennsylvanijoj; Cam
bridge, Quincy ir Spring- 
fielde 
Ore.;
Dakotoj; Omahoj, Nebras- 
koj, ir tuzinuose kitų mies-

streikai taipgi 
Washington,

Erie, ir Read-

Mass.; Portlande, 
Bismarcke, North

Streikuoja ne tik papras- 
ir pirkikai, bet ir daugelis 
smulkiųjų krautuvininkų, 
kurie atsisako mokėti pa
keltas kainas fabrikantams 
ir didiesiems sandėliams.
—H—.............................--............. ...............................................

Gromyko Atmeta Anglu Lenkijos Kardinolas
Ir Amerikoną Planus 
Atominei Kontrolei

Išranda Pateisinimą 
Žydų Skerdynėms

MĖNESIUI SULAIKYTI 
CONSTELLATION LĖKTU
VAI KAIPO PAVOJINGI

New Yorkas. — Andrius 
Gromyko, Sovietų atstovas 
Jungtinių Tautų atominėje 
komisijoje, atmetė anglų- 
amerikonų planus dėl ato
minės jėgos tvarkymo pa
saulyj. Anglai-amerikonai 
piršo, kad Sovietai atsisa
kytų nuo vetavimo - atme
timo teisės Saugumo Tary
boje kas liečia atominę 
kontrolę ir siūlė sudaryti 
savarankišką atominę ko
misiją. Gromyko pareiškė, 
jog komisija turi priklau
syt nuo Saugumo Tarybos 
ir Sovietai pasilaiko veto 
teisę.

Varšava. — Kardinolas 
Augustas Hlond, vyriausias 
lenkų dvasiškis, “aiškino” 
korespondentam, kodėl pa
kilo judėjimas prieš žy
dus; girdi, tai todėl, kad 
“Lenkijos valdžioj šiandien 
daug žydų užimą aukštas 
vietas ir stengiasi įvesti to
kią santvarką, kurios dau
guma gyventojų nenori.”

Taip kardinolas Hlond 
atsiliepė į Amerikos žydų 
kablegramas, kuriose jie 
prašė kardinolą atsišaukt į 
lenkus, kad nustotų žudę 
žydus.

Sudužo Didžiulis Orlaivis;
I ’

Žuvo Penki Asmenys
Reading, Pa. — Nukrito 

į farmą ir sudegė didžiulis 
keleivin. Constellation lėk
tuvas. Žuvo 5 jame buvę 
asmenys; šeštas pavojingai 
sužeistas. Constellation lėk
tuvai gali nešt po 50 kelei
viu.

AMERIKONAI NUTEISĖ 
73 NACIUS, KURIE NUŽUDĖ 
900 BELAISVIU

Washington. — Valdžia 
uždraudė Constellation lėk
tuvams bet kur pakilti o- 

I von Arnm'iLm o t* iiycionvio 
per 30 dienų. Nes paskuti
niu laiku perdaug nelaimių 
įvyko su tais lėktuvais. Pir
miau jie buvo naudojami 
kariniam transportui; da
bar dauguma parduota 
kompanijom.

misija, vadovaujama moks- ran Amerikoj ar užsienyje
lininko K. T. Comptono. 
Komisija pataria įtaisyti 
stipresnius viršinius karo 
laivų įrengimus, nes atomi
nė eksplozija parodė, jog 
dabartiniai įrengimai per- 
silpni.

Anglai Nusmerkė 3 Nacius, 
Suimtų Lakūnų Žudytojus

Wuppertal, Vokietija. — 
Anglų karo teismas nu
smerkė mirti vokiečių ge
nerolą Albrechtą Obergą ir 
du pulkininkus. Jie dalyva
vo nužudyme 60 suimtų an
glų lakūnų.

NERADO PRIEŠINGŲ 
SOVIETAM NEGRŲ

Maskva. — Žymusis so
vietinis korespondentas II- 
ja Erenburg rašo, kad nie
kur tarp Amerikos negrų 
nerado priešingų Sovietam. 
Jis per du mėnesiu apkelia
vo įvairius Amerikos kam
pus ir kalbėjosi su daugeliu 
negrų darbininkų, farme- 
rių - pusininkų, studentų ir 
intelektualų.

Reikalauja Draftuoti 
Vyrus iki 34 Mėty

Washington. — Armijos 
vadai pareikalavo imti į 
verstiną karinę tarnybą 
vyrus iki 34 metų amžiaus. 
Suprantama, jog prez. 
Trumanas užgirs reikalavi
mą.

Po karo iki šiol buvo 
draftuojama vyrai tik iki 
29 metų amžiaus.

Dachau, Vokietija. —Ka
rinis amerikonų teismas 
atrado kaltais 73 rinkti
nius nacių gvardiečius, ku
rie 1944 m. Belgijoj sušau
dė 750 paimtų nelaisvėn a- 
merikonų ir 150 belgų. Tarp 
kaltininkų yra ir trys vo
kiečių generolai. Bausmė 
jiems bus paskirta kitą sa
vaitę.

London. — Atvyksta 
prez. Trumano pasiuntiniai 
tartis su anglais apie 100,- 
000 žydų priėmimą į Pale
stiną.

Washington. — Reakci
niai politikieriai nusigandę, 
kad atominių projektų dar
bininkai nori įsteigti savo 
unijas.

SUĖMĖ OFICIERIŲ, 
PLĖŠIKĄ-ŽULIKĄ

Boston. — Federaliai 
gentai užgrobė 51 dežę su- 
šmugeliuotų beiz išplėštų 
daiktų, kurie isyVokietijos 

 

atsiųsti leitenantui Harriui 
Kauffmanui. Pats Kauff- 
manas Philadelphijoj suim
tas. Jis Vokietijoje taipgi 
išgavęs $37,000 iš ameriko
nų kareivių, padirbdamas 
dokumentus kareiviam pa
leisti iš armijos.

a-
Atominis mokslininkas

H. Urey smerkia Ameri- May Išgavo Užsakymus
kos atom-hombų monopoli- Pg||]3gfoblHITlS

Pasius j Užsienį dar 
4,000 WACS Merginų

Washington: — Valdžia 
šaukia dar 2,000 merginų į 
karinę WACS tarnybą. Ar
mijos vadai sako, kad jos 
“būtinai reikalingos.” Per 
ketvertą mėnesių bus pa
siųsta dar 4,000 WACS į 
užsienį.

SENATORIAI TIKTA I NEVA UŽGYRE 
GYVENAMŲ NAMŲ RANDŲ KČNTROLŲ

YBEVEIK PUSĖ AMERI- Washington. — Tyrinė- 
KOS IŽDO PAJAMŲ SKI-i jančioji senatorių komisija 

RIAMA KARUI naudoja ir užrekorduotus 
Washington. — Jungtin. I pasikalbėjimus per telefoną 

Valstijų armijos ir laivyno i tarp kongresmano Andrew 
reikalams dabar skiriama May ir generolų dėlei kari- 
iki 18 bilionų dolerių persiu užsakymų May drau- 
metus, tai yra, 45 nuošim- gams._ Parodoma, jog May, 
čiai visų metinių valdžios I barinės kongreso komisijos 
lėšų.

Generalis Streikas 
Prieš Anglus Egipte

Washington.— Senatorių 
dauguma nubalsavo, kad 
šalies valdžia netvarkytų 
gyvenamųjų namų randų 
(nuomų) tose valstijose, 
kurios, girdi, turi ‘(savo į- 
statymus randoms kontro
liuoti.” Tapo atmestas su
manymas, kad valdžia per 
8 mėnesius pakeltų randas 
15 nuošimčių kitose valsti- 5 metus. Už Tafto sumany-

jose, kur pati Kainų Admi
nistracija (OPA) tvarko 
nuomas.

Nupuolė rep. sęnat. Tafto 
pasiūlymas užtikrinti fab
rikantams - verslininkams 
tokius pelnus, kaip 1941 
metais, ir dar pakelti jiems 
kainas tiek, kiek padidėjo 
jų išlaidos per paskutinius

mą balsavo 40 senatorių ir 
taip pat 40 prieš jį.

Demokratų daugumos 
vadas senate, Alben Bark
ley perša užtikrinti 1940 m. 
pelnus ir pakelti kainas 
“tik” tiek, kiek, fabrikan
tams ir verslininkams pa
sidarė daugiau lėšų per 6 
paskutinius metus.

i pirmininkas, išgavo tokių 
; užsakymų už $78,000,000 
popierinei korporacijai sa
vo draugo Henrio Garsono, 
o Garsonas pelnėsi, perleis
damas valdinius amunicijos 
kontraktus kitom kompani
jom. Pats Garsonas neturė
jo jokių dirbyklų. O jo 
draugų kompanijos lupo iš 
valdžios po $46.62 už pa-

Kairo. — Egipto darbi
ninkai ir studentai 
paskelbė visuotiną streiką 
prieš anglus okupantus E- 
gipte. Studentams ir darbi- į trankos šovinį, kuomet kiti 
ninkams demonstruojant, ■ fabrikantai gamindavo to- 
kažin kas metė rankinę ; kius šovinius po $26.46. 
granatą, kuri sužeidė 10 
anglų kareivių ir vieną e- 
giptėną policininką.

išvien

ORAS.—Bus šilta, giedra.
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Sidney Hillman
Liepos 10 dieną staigia’i mirė žymus darbo unijų vei

kėjas ir demokratinio nusistatymo politikas Sidney Hill- 
manas. Sidney Hillmanas buvo žydų tautos žmogus, 
Lietuvos išeivis. Jis gimė Žagarės miestelyj, 1887 m. ko
vo 23 d.

Sidney Hillmanas dar jaunose dienose pažino, kas 
yra tautų persekiojimas ir žmonių nelaisvė. Kaip žino
me, tais laikais Lietuva, kaip ir visa Rusija, buvo valdo
ma caristų, kurie smaugė liaudį, persekiojo tautas, o 
ypatingai žydų tautą.

Sidney Hillmanas mokėsi rabinu, bet jo jautri siela 
paskatino jį į revoliucinių studentų veiklą prieš carizmą. 
Jis veikė išvien su liaudies draugais revoliuciniais social
demokratais, dabartiniais komunistais. Jis dalyvavo 
1905 metų liaudies kovose prieš carizmą. Jam rabinau- 
ti neteko; jis tapo darbo žmonių vadu kovoje už laisvę ir 
geresnį gyvenimą.

Į Ameriką Hillmanas atvyko 1907 metais ir tuojau 
susirišo su darbininkų judėjimu. Jis ir kiti kriaučių vei
kėjai matė, kad Amerikos Darbo Federacijos vadai nesi
rūpino darbininkų reikalais. Hillmanas ir kiti kovingi 
kriaučių vadai sukilo prieš ADF biurokratus ir to pasek
mėj, 1915 metais susiorganizavo atskirą kriaučių uniją, 
Amalgamated Clothing Workers, kurios jis buvo vadu 
iki mirties.

Sidney Hillmanas rūpinosi ne vien kriaučių, bet 
visos Amerikos darbo liaudies reikalais. Kada li919 m. 
didžiajam plieno streikui vadovavo dabartinis preziden
tas Komunistų Partijos, William Z. Fosteris, kada visi 
kapitalistai ir unijų reakcininkai puolė tą streiką, ir jo 
vadus, tai S. Hillmano sumanymu, kriaučių unija paau
kojo streikierių pagalbai $100,000.

Kada Amerikoj reakcinės jėgos visaip niekino Rusi
jos revoliuciją ir tarybinę tvarką, kada tie gaivalai iš
galvojo net tokius kvailus dalykus, būk Sovietai “nacio
nalizuoja moteris”, tai S. Hillmanas pasmerkė juos ir 
išstojo už Rusijos liaudies revoliuciją. Jis Tarybų Są
jungos draugu pasiliko iki mirties.

Bet didžiausi nuopelnai S. Hillmano bene bus, tai 
darbas išvien su prezidentu Rooseveltu. Jis buvo nuo
širdžiausias Roosevelto Naujos Dalybos rėmėjas. Jis 
buvo vienas iš kūrėjų CIO unijų. Jis buvo vadas Ame
rikos Darbo Partijos New Yorko valstijoj, kuri suvaidi
no svarbią rolę išrinkime Roosevelto į prezidentus. Jis 
buvo vadas darbo unijų Politinio Veikimo Komiteto, ku
ris suvaidino svarbiausią rolę Roosevelto išrinkime. Sid
ney Hillmanas buvo stambi figūra ir Pasaulinėj Darbo 
Unijų Federacijoj, kuri neseniai susiorganizavo ir apima 
virš 60 šalių darbo unijas, turi virš 60,000,000 unijistų 
narių.

Sidney Hillmanas nesigailėjo savo jėgų kiekvienoj 
kovoj už liaudies geresnį gyvenimą ir už žmonijos lais
vę. Jis buvo vienas iš prezidento Roosevelto artimų pa- 
gelbininkų karo laimėjimui. Liaudies priešai, reakcinin
kai laike pereitų prezidentinių rinkimų, kaip republiko- 
nų partijos šulai, priešaky su Mr. T. Dewey, bjauriai 
puolė Hillmaną. Jie šaukė, būk Roosevelto išrinkimas į 
prezidentus, tai bus “žydo Hillmano išrinkimas.” Hears- 
to spauda, puldama Hillmaną, viešai platino bjauriausi 
hitlerizmą, ir anti-semitizmą. Nuo reakcininkų neatsili
ko ir anti-lietuviai, susipietę į “tarybas”, vilkosi įsikibę į 
Hearsto spaudą ir sveikino Hearstą Chicagoj savo suva
žiavime.

Su Sidney Hillmano mirtimi Amerikos liaudis, o kar
tu ir viso pasaulio demokratinė liaudis neteko žymaus ir 
nenuilstančio veikėjo!

**•
B
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Referendumo Pasekmės Lenkijoj
Birželio 30 dieną Lenkijoj buvo visuotinas balsavi

mas. Buvo balsuojama trys klausimai: 1) Ar panaikinti 
senatą ir palikti tik parlamentą; 2) Ar liaudis užgiria 
žemės nacionalizaciją ir ar nori, kad stambioji industri
ja būtų nacionalizuota; 3) Ar liaudis nori, kad Lenkija 
pasilaikytų buvusius Vokietijos plotus iki Oderio ir Neis
se upių, tai yra, tuos, kuriuos Raudonoji Armija atvada
vo iš vokiečių ir perdavė Lenkijai?

Reakcinės ir fašistinės jėgbs apsijungė apie taip va
dinamą “Valstiečių Partiją”, kuriai vadovauja ponas S. 
Mikolaičikas.

Pradžioj reakcininkai rėkė, kad jie nenori Pamario, 
Silezijos ir dalies Rytų Prūsijos, nes būk tas grūmojąs 
Lenkijai karu iš vokiečių pusės. Jie putojo ir prieš že
mės ir industrijos nacionalizaciją, bet vėliau pamatė, kad 
šiais klausimais liaudis kietai nusistačiusi su vyriausybe. 
Tada jie susimetė šaukti balsuoti prieš senato panaikini
mą. Turčiai pranašavo Mikolaičiko šalininkų pergalę.

Dabar Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad.iš 13,-160,- 
451 piliečių, galinčių balsuoti, balsavimuose dalyvavo 90
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Liepos-Džiulajaus 9, 1946 
Gromata iš Bridgeporto 
Gerajam Kolegai Juozui:— 

šiuos žodžius rašau būda
mas neperlinksmiausiam ūpe. 
Nors čia, man kambaryje bė

Žebrys, adv. St., Masytė, St. Jasilionis, M. Sukackienė. 
Taipgi dalyvavo ir svečių: D. P. Lekavičius (iš Pitts
burgh, Pa.) Jonas Pacauskas (iš Shenandorio), A. Joni
kienė, J. Sakai ir Stalnionis (iš Chicago), Ch. Krastnic- 
kas (iš Waterburio), M. Masys ir Juozas Valiukas (iš 
Detroito), Jonas Ormanas, Jonas Siurba ir eilė kitų as
menų iš Brooklyn©; J. Lesevičius (iš Montrealio, Kana
dos), Petras Paserskis (iš Baltimorės), ir kiti.

Svarstyta visa eilė svarbių klausimų. Tūli jų ap
spręsti ir nutarti, o kiti apspręsti, bet galutinai nutarti 
palikti Centro Valdybai ir arčiau Brooklyn© gyvenan
tiems Centro nariams.

Be kitų nutarimų, tenka pažymėti sekami:
1. Pravesti platų atžymėjimą 400 metų sukakties nuo 

pirmosios lietuviškosios spausdintos knygos pasirodymo. 
Sukaktis įvyks 1947 m. sausio mėn. 7 d. Apie tą laiką 
šaukti masinius mitingus, ruošti paskaitas, prakalbas lie
tuviškos knygos keliui apibūdinti, Lietuvoje ir Ameriko
je. Minėjimų pramogosna šaukti visus vietos lietuvius, 
nepaisant jų politinės krypties. Kur galima, suruošti lie
tuviškosios knygos parodas miestų knygynuose.

Tam jubiliejui apvainikuoti nutarta šaukti Tretįjį 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą, — šaukti jį 1947 m. 
kovo 2 d. Dėl vietos, kur suvažiavimas turėtų įvykti, bu
vo dvi nuomonės: vieni manė, jog Brooklyne jis būtų pa- 
sekmingesnis, kiti — Chicaga. Šiuo klausimu nutarta 
atsiklausti visų tų draugijų, kliubų ir organizacijų kuo
pų, kurios savo atstovus turėjo Pittsburgho suvažiavime. 
Kai jos pasisakys, tuomet Centro Valdyba galutinai nu
statys vietą.

2. Nutarta išleisti anglų kalboje knygą apie Lietu
vą. Redakciją paskirs 'ir knygos dydį nustatys Centro 
valdyba.

3. Tartasi dėl tolimesnio leidimo “Baltic Review” 
biuletino. Jo tolimesnis leidimas kol kas nenutraukti, 
bet tolydžio tenka rūpintis angliško pastovaus savaitraš
čio išleidimu, American Lithuanian, kad su Trečiuoju ! 
Demokratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavimu jau būtų ! pereitos 
galima turėti apčiuopiami tam darbui planai.

Vėliaus 
ir murzini, bet 

grįžome namo.

DEMOKRATINIŲ AMERIKOS LIETUVIŲ CENTRO 
PAREIŠKIMAS

Š. m. liepos mėn. 7 dieną Brooklyne įvyko Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Centro (išrinktojo Pittsburgho 
suvažiavime) narių suvažiavimas. Dalyvavo: pirm. R. 
Mizara, sekrt. Matas Šolomskas, ižd. J. Gasiūnas ir na
riai: A. Bimba, Dom. Šolųmskas, Eva Mizarienė, Pr. | sėdint po langu, dvelkia nuo 
Buknys, K. Petrikienė, Ant. Vasaris, Petras Zaleckas, J. I pajūrio malonus vėjelis; jav.- 

j nos poros lėtai žingsniuoja 
Bark Aveniu, po lapuotais me
džiais, ten kur nors pasisėdė
ti pajūryje. Bet tuom pačiu 
sykiu man neišeina iš galvos 
ir kai kurie nemalonumai.

Aną nedėlią buvome didelis 
būrys bridgeportiečių nuva
žiavę į Laisvės pikniką, Mas- 
pethe (mano gimtinėje). 
Dviem storais busais atliūlia
vome į pikniką; linksminomės, 
vaišinomės — kiek tik pajė- 
gėm. Dalinomės mintimis su 
pažįstamais ir draugais; gurk
šnojom šaltą alutį ir kaž kokį 
“karštą” skystimėlį, 
visi dulkėti 
dainuodami,
Kelionė tarp Bridgeporto ir 
Brooklyn© nepergeriausia to
dėl, kad busams neleistina 
niekur važiuoti geraisiais ke
liais — visur reikia zigzaguo- 
ti senais, duobėtais keliais.

Kai kurios moteriukės nusi
skundė, kad jos pareinančios 
daug švaresnės iš darbo, negu 
dabar parvažiuojančios iš šio 
pikniko. Kai kurios pastebė
jo: “...Ot, kad būtų galima 

i tekis piknikas suruošti Bridge- 
porte pajūryj, kur nors prie 
Sea Side Parko.” Na, ir iš tik
rųjų, argi dabar nėra Brook- 

! lyne švaresnio ir tinkamesnio 
į Laisvės piknikams parko, kaip 
s Klaščiaus parkas ?

Bet man iš galvos neišeina 
nedėlios piknikas, 

I kuris įvyko Glastonbury (ne- 
4. Raginti Brooklyn©, Bostono, Philadelphijos demo-T°li Hartfordo), čia vieta pik- 
inius lietuvius įsteigti savo radijo pusvalandžius, nikams graži, prie^ dideleskratinius lietuvius įsteigti savo

Centras ne tik turi raginti, bet ir asmeniniais patarimais 
padėti jiems tai padaryti.

5. Šaukti Amerikos lietuvių demokratinę visuomenę 
kovoti prieš karo .ruošėjus; traukti kovon darbo žmones 
prieš kainų kėlimą, prieš gyvenimo sunkinimą.

Šitie tai yra patys svarbiausieji Demokratinių Ame
rikos Lietuviu Centro nariu suvažiavimo nutarimai. 
Svarbu, kad su jais susipažintų juo platesnės mūsų vi
suomenės masės ir padėtų Centrui pravesti gyvenimam

DALC pirm. ROJUS MIZARA, 
sekrt. MATAS ŠOLOMSKAS.

Chicagos Stockyard biuletine išrašytos skaitlinės ro
do, kad iš tikro mėsos netrūko, tik ji buvo sulaikyta 
laukiant pakėlimo kainų. Kai tik kainas pakėlė aukš
čiau už bile kada buvusias, atsirado gana mėsos tiems, 
kurie išgali mokėti tas kainas. O buliai ir meitėliai juk 
ne agurkai, per naktį neužaugo. Prie geros tvarkos to
kios korporacijos, kurios slėpė maistą, alkino žmones, 
būtų pašauktos atsakomybėn.

nuošimčių. Už senato panaikinimą balsavo 7,844,522 pi
liečiai, o prieš — tik 3,686,029. Už žemės ir industrijos 
nacionalizaciją balsavo 8,896,105 piliečiai, o prieš — 2,- 
634,446. Už tai, kad siena būtų ant Oderio ir Neisse upių 
balsavo 10,534,679 piliečiai, o prieš tik 995,854.

Tokios tai balsavimų pasekmės. Iš to turėtų pasi
mokyti ne vien reakcija Lenkijoj, bet Anglijoj ir Ame
rikoj. Iš to darosi aišku, kad Lenkijos demokratinė liau
dies valdžia turi milžinišką masių pritarimą, o ponas 
Mikolaičikas tik garsiai triukšmauja.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

THE NOW DEFLATED
Horman Goering in 1940 

planned to spend $50,000,000 
in a plot to defeat Franklin 
D. Roosevelt’s third term can
didacy. With this enormous 
sum he had planned to buy 
off certain American indust
rialists and an “unindentified 
American labor leader.”

The plan to use the huge 
fund in the 1940 campaign 
was disclosed by Assistant At
torney General O. John Rogge 
last Sunday. The plot did not 
pan-out, according to Goer
ing, because the opportunity 
never presented itself.

—o—
The startling thing is 

the plot itself, but who

the fires of hatred, they have 
those of “sorry and shabby 
sight” do their dirty work.

—o—
With all due respects to 

Mother Goose we’ve worked 
up a nursery rhyme of our 
own. Old Mother Hubbard, if 
no one else, surely would ap
preciate it. At any rate here 
goes :

> not 
were 

the pro-Nazis and quislings in 
America whom Goering was 
counting on to cany out the 
plan. Mr. Rogge ought to 
make public the names.

—o— 
manner of men 
are the racists 

pogroms

upės; parką puošia žydinčios 
rožės ir .žali, lapuoti medžiai, 
žmonių buvo gražus būrys; 
linksminomės visi. Pagaliau 
grįžome į namus. Ir ve, be
įvažiuojant nauju, aukštu til
tu į Middletown miestelį, mū
sų automobilis smogė į kitą 
automobilį, kuris buvo palik
tas beveik viduryje kelio ir 
tuščias. To automobilio savi
ninkas, gavęs “flat tire,” išli
pęs su šeima kažin ką krapš
tėsi ant šaligatvio.

Mes visi buvome gerai su
krėsti, tačiau pavojingai nebu
vome sužeisti nei vienas (šia
me automobilyje buvo su mu
mis ir brooklyniškio Aido 

i Choro narė — Elena Rinkevi- 
Ičiūtė). Tačiau mes, važiavu
sieji, labai apgailime Jono 
Kairio, kuris yra labai drau
giškas ir nuoširdus vyras, o 
šiuo tarpu jam pasidarė daug 
iškaščių, ir vargiai bus galima 
jo apynaujas automobilis tin
kamai sutaisyti. Viso buvome 
automobilyje šeši " asmenys 
(įskaitant ir mūsų Dzūkutį).

Kuomet Brooklyne svietelis 
šutinamas vasaros karščių, 
tad pas mus visgi oras trupu
ti vėnesnis; retkarčiais nuo jū
ros papučia ir gana šaltas vė
jelis. Todėl, veikiausiai, Brid- 

aplanko šiuo tarpu 
brooklyniečių, kurie 
Bridgeporto Sea Si- 
ir pajūriu.

and 
who 

and lynch- 
the Pol- 
on trial 
Kielce’s

What 
women 
deal in 
ings? Descriptions of
ish pogromists now 
for participating in 
pogrom are typical.

They show, at least, the 
types usually engaged in the 
actual lynchings and killings.

—o—
The New York Times de

scribed the prisoners as “a 
I sorry, shabby sight — none 
too intelligent in appearance.” 
One of the prisoners was de
scribed as a man who “had 
never been known to refuse a 
drink at any time of the day 
or night” and “was drunk 
most of the time.”

’ Truly the dregs of huma
nity are they who commit the 
actual deed. But behind them, 
in obscurity, are the cunning 
calous men who incite them 
to the deed.

•—o—
Sometimes, as in the case 

of Bilbo and Rankin, the in
citers to violence are not so 
obscure. But while they fan

Hi Diddle Diddle played
Taft on his fiddle

As skyrocketing prices 
came in with his tune

The little dog whimpered 
and sagged in the middle

And the cow really 
jumped over the moon.

—o—
HEADLINE: “2,000 Mile 

Rocket Planned For War”—
It’s wonderful this modern 

age of atom bombs and rock
ets. No scientific effort is too 
great or too expensive when 
it comes ' to making missiles 
for war. The sky’s the limit 
when it comes to making in
struments of destruction. But 
when it comes to expenditures 
for human welfare 
piness, well, you 
story. Yes, indeed, 
marvelous age.

—o—
“Shopping Will Be a Dream 

Americans in Germany,” 
a headline the other day. 
story that followed told 
authorities are planning

“dream shopping center” 
for families of American sol
diers. Overseas its dream cen
ters, at home its night-mares 
and headaches.

and hap- 
know the 
this is a

For 
said 
The 
that 
a

Instead of shadow boxing 
with imaginary “iron cur
tains” we’d suggest that the 
press harp a little more about 
making our democracy a bet
ter example. It’s indeed a sad 
commentary to deride a na
tion that cuts prices, when we 
ourselves are allowing big 
business to cut throats.

k

BENDRA APSAUGA

gė p ortą 
daugelis 
pasigroži 
de Parku

Bridgeporto kapines “puo
šia” nauji ir nauji lietuvių ka
pai. Beveik kiekvieną savaitę 
vis palydima lietuvis arba lie
tuve į amžinas “vakacijas.”

. Laukiam iš Lietuvos nuo sa
viškių žinių, nes nežinome, ar 
mūsų namiškiai gyvi ar mirę.

Kadangi šiemet didelis pro
centas lavintų ir nelabai la
vintų darbininkų gauna po po
rą savaičių apmokamų vaka- 
cijų,—kada sveikas gausi sa
vas vakacijas — nepamiršk 
pasukt i Bridgeportą.

Ant liepos 21 d. jau turime 
paėmę busą važiavimui į Wa- 
terburį, mat, ten įvyks pro
gresyvių draugysčių irgi dide
lis piknikas. Gal manai ten 
būti ?

Tai su šiuo ir baigiu.
Viso gero nuo mūsų visų,

Tavo frentas Dzūkelis.

59 Misija už Laisvę
Prieš kiek laiko mes gir

dėjome apie Amerikos ka
reivį, kuris skrido 30 misijų 
Europoje ir 28 Pacifike. 
Grįžęs namon, jis pasakė į- 
domią prakalbėlę, ir tarp 
kitko jis nustebo, kad daug 
žmonių mano, jog papras
tas GI kareivis nežino dėl 
ko GI kareiviai kovojo. Jis 
gerai žinojo, už ką jis ko
vojo. i

Gimęs Hershey miestelyj; 
Nebraska valstijoj, tenais 
lankė mokyklą. Aukštesnėje 
mokykloj jis išmoko, kad 
Amerikos pagrindinis prin
cipas buvo, kad visi žmo
nės buvo sutverti lygūs. 
“Taip žmonės tiki Hershey 
miestelyje”, jis sakė. “Ir tai 
puikiausias gyvenimo bū
das. Aš i tai tikiu ir todė' 
aš kovojau. Stojau kovot 
prieš Hitlerį ir Tojo ir prieš 
fašistinę idėją, kad viens 
tauta, viena rasė arba vie
na spalva geresnė už kitas.’’

i

į

4
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*

* j

vai gulėtų ramioj vietoj ir 
aš sugrįžęs namon rasčiau, 
kad jų kapai buvo apiplėš
ti tik dėlto, kad jie turi sve
timas pavardes.

Mūsų herojus su 58 misi
jomis sako: “Virš Europos 
ir Pacifiko, aš svajodavau 
apie laiką, kada aš, namon 
grįžęs, užmiršiu karą, vėl 
grįšiu prie civilio gyvenimo. 
Bet aš dabar gerai žinau, 
kad karas neužsibaigia ko
kią nors valandą, arba ko
kią nors dieną ir tada taika 
prasideda. Taika ne taip 
greit sugrįžta. Tik kada vi
si randa darbą, turi butą 
savo šeimai ir kada nerei
kia kovoti neapykantą, kad 
į kitus 20 m. jų vaikai ne
turi stoti į kitą karą.”

Jis toliau pridūrė: “Skri
dau 58 kovų misijas ir esu 
pavargęs, mano rankos dre
ba, bet dar lieka viena mi
sija. Kova prieš neapykan
tą. Bus mano 59-ta misija 
ir žinau, kad kiti mane 

, rems toje misijoje, nebūsiu
Savo pavojingose misi j o- vienas.”

se jis sutiko ir kitų kovoto- Teisingai kalba! Ne tik 
jų, kurie taip pat tikėjo, jis vienas skris toje misijo- 
kad ne spalva ir ne rasė pa- i je. LA.D.
daro žmones lygius. Su’ ----- --------
juom pačiu sykiu skrido OFICIERIUS PRAšMU- 
lenkas, žydas, vokietis ' 
ir indijonas. Daug kareivių!
žinojo, dėl ko jie kovojo. 28 mas atrado kaltu ameriko- 
Pacifiko veteranai Kalifor- ną leitenantą Wm. E. Win- 
nijoj pataisė apiplėštas ja- gą, kad jis išeikvojo $50,- 
ponų - amerikiečių kapines.' 000 armijos pinigų, bekeis- 
Vienas iš kareivių sakė, “aš; damasz juos į japoniškus pi- 
negaliu suprasti, kaip kokis' nigus ir gembleriaudamas. 
nors amerikietis galėtų taip! Už tai jis gali būti išmestas 
prasižengti. Aš žinau, kaip ; iš tarnybos ir įkalintas 8 
aš jausčiau, jeigu mano tė-J mėnesiams.

GELIAVO $50,000 
Tokio. — Karinis teis-
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Atnaujintame “Don Kichote”

Holivudiškis Jūdžių Peržvalgos Žurnalas 
“Hollywood Review,” Reed Porter-Redaktorius

pasivaidinimas” — griežtai ar
tistiškas; Essen, Kirov ir Anteilio muzi

ka išėjo didingai.
Paveikslas išėjo patinkamai su nedide

liu artistų būreliu; įdomus tyrimas ba- 
letinėš filmos gaminime.

Ben Hechto “Specter of the Rose,” Re
public jūdžių studija. Parašė, dirigavo ir 
gamino Ben Hecht. Muziką sukompona
vo George Antheil. Choreografiją padarė 
Tamara Geva. Paveikslas parodytas 
spaudos žmonėms gegužės 16, 1946, RCA 
patalpoj, Holivude. Paveikslas tęsiasi 90 
minučių. 

AKTORIŲ ROLĖS SUKASĄS
La Belle Sylph .............................. Judith Anderson
Max Polikoff ............................... Michael Chekhov
Andre Sanine ...............................................Ivan Kirov
Haidi ...........................................................  Viola Essen
Lionel Gans ....................................... Lionel Stander
Specs Me Farlan .............. Charles ‘Red’ Marshall
Kropotkin .................................„................... Billy Gray
Jibby ....................................................... Juan Panalle
Mr. Lyons ................................................ .. Lou Hearn
Mamoc.hka .............................................. Ferike Boros
Local 243 ................................................ Bert Hanlon
Alexis ............................................................ Constantine
Giovanni ....................................... Ferdinand Pollina
Olga ................................................................ Polly Rose
Jimmy ......................................................... Jim Moran
Modern ballet. Classical ballet.

Jei šitas paveikslas nebūtų buvęs nu
filmuotas, tai jo žiūrovai niekad nebūtų 
turėję progos su pasidygėjimu gėrėtis 
mažiukės Violos Esenaitės malonybe, 
Ivano Kirovo didinga fizine grože; nebū
tų turėję gludaus smagumo iš turtingos 
Jurgio Anteilio muzikos. “Hollywood Re
view” turi nuomonę, jog plačioje publi
koj atsiras ir rimtų meno mėgėjų, kurie 
šiame paveiksle atras daug kuo pasi
džiaugt ir pasigėrėt. Blizgantis Hechto 
nuoširdumas gyvai pereina per visą pa
veikslą po jo budriu dirigavimu.

“Rožės pasivaidinimą” visiems verta 
pamatyt, nes įdėtas Ivano Kirovo ir Vio
los Esenaitės darbas ir įstabi asmenybe 
suteikia jiem teisės, kad pasaulis jais ge
rėtus. Jiedu iškarto tampa filmų ekra
no žvaigždėm. Ir Kirovas gaus dar di
desnę garbę ir pasisekimą, padaręs il
giems metams sutartį su Dovydu Selcni- 
ku. Panelę Esenaitę irgi turėtų kas pa
sigaut, nes abu šie jaunikliai turi didžiu
lę gausą talento ir grožės.

Turėdamas vieną pačių gražiųjų kū
nų, kokiuos kada tik buvo galima pare
gėti, Kirovas išpildė stebėtinai puikų 
darbą, kaipo aktorius ir šokėjas, po su
pratinga Hechto priežiūra, su aukščiau
siu jautrumu ir išraiška reaguodamas 
į nuotaiką ir muziką. Jo šokimas, bent 
neprofesinei akiai, yra didingas; jo lai
kysena, gracija ir ritmas nuostabu tė- 
myt. Kai kurie jo meiliški dialogai arti 
neurotiškų baisybių, tačiau toks įstabus 
yra tvirtumas jo ryškaus ir simpatingo 
veido, kad jis jums neduoda nei burbtelt. 
Kirovas pakils virš šito paveikslo ir pa
taps didi žvaigždė.

Viola Esenaitė yra tai sapnas, nesiti
kėtai naivus ir gludus savo aistros požy
miais, — bet didingas, kuomet ji pakyla, 
perimta tvirtesnių sąjūdžių. Ji taipgi 
jus stebina savo brandžiu supratingumu 
veiksmuose. Jos šokis yra subtili poezija 
minkštai austuose judesiuose. Panelė 
Esenaitė yra virbanti gražybė, ki)ri turi 
ją nusinešt toli į paveikslų pasaulį, ypač 
kai tokia gražybė yra susijusi su giliu 
sąjūdžių supratimu. Toks jis tas jos 
minkštumėlis, kad net skaudu.

Jurgio Anteilio muzikinė kompozicija 
yra tai kilimas, suaustas iš muzikos nuo
taikų — tokių blizgančių, kad mažai to
kių buvo parašyta per metų metus. Yra 
tai jaudinanti muzika, ugninga ir drąsi; 
ilgesinga, patetiška ir baili; sriauminga, 
verpetinga ir gludi. Jeigu kas kita ir 
būtų sunku suprast maišytai publikai, 
tai šita didinga Anteilio muzika bus 
lengva suprast. Didi muzika visuomet 
pakelia klausovą iki savo lygio, o Antei
lio muzika yra didi.

Kiti paveikslo personažai daug kuo 
, prisideda prie jo apvalumo, pagal Hech-

to pagamintą tekstą. Ir šitas paveikslas 
nepaprastai kalbingas. Tūli jo dialogai 
perimančiai vaiskūs, ypatingai tie, kurie 
skirti sakyt poeto rolei. Jie tau atveria 
akis, jie tau gaivina ausis. Tiesa, vie
tomis jie kietai teatrališki ir daug kam 
bus nesugaudomi. Tačiau artisto Stan- 
derio veidą visi žiūrovai galės suprast: 
jis suteikia paveikslui komiško elemento 
dalį ir palengvina aną draminę įtampą. 
Jis, be abejo, puikus jam paskirtoj rolėj.

Judita Andersonaitė vaidina savotiška 
netikusiai aiškintą rolę, bet ji savo dai
liu supratingumu gražiai ją iškelia aukš
tyn. Mykolas Čechovas nuoširdžiai iš
lieja visus savo artistiškus gabumus; gai
la tik, kad jo rolė tėra gerai supranta
ma tik atsidavusiems baleto mylėtojams, 
bet menkai tėra žinoma tų siaurų sienų 
išory. Konstantinas pasirodo pakiliai, 
kaipo figūra modernistiško baleto pas
tatyme; jis atskleidžia žymėtiną lengvu
mą ir įtikinimą ir parodo labai pritiksią 
fizinę laikyseną ant ekrano. Smulkes
nes paveikslo dalis taipgi viršijančiai pa
vaizduoja Č. Maršalas, Žilis Grojus, Chu- 
ana Panalė ir Luas Hemas; jie padaro 
savo roles atmintinas.

Paveikslo apysaka atsiveria kuklioj 
baleto mokykloj. Ateina policijos in
spektorius patyrinėt savo nuožiūrą, ar 
tik ne tas didis baleto šokikas nužudė sa
vo pačią. Mažiukė balerina kaip tik ir 
myli šitą šokiką ir ji už jo išteka, kaip 
tiktai jis spėja atsipeikėt iš savo pamiši
mo priepuolio ir jam jau protas ir vėl 
veikia, matyt, normaliai. Tačiau jo prot- 
ligė ir apglušimas tik laikinai jam duoda 
ramybės. Baleto grupė triumfingai per
važiuoja visą šalį su savo prakilniais šo
kiais. Ir štai vieną vakarą didis šokikas 
ir vėl įpuola į pamišimo ūkanas ir ko tik 
neužmuša savo pačiukės. Ji vienok jam 
padeda pasislėpt ir pabėgt, po kita pa
varde, į viešbutį ir jinai jį čia slaugo.

, . Kirovas labai patrauklus ir malonus, 
kuomet jis normalaus proto rolėj; šiur
piais bąisus, kai jį apima .pamišimas, 
kad ką užmušt. Tačiau jo ranka, kurioj 
ledingai blyksi mirtingasai durklas, kaip 
tai stebuklingai susilaiko nuo lemtingo
jo smūgio, ir tragedija pasiekia paties 
čiukuro, kai šokėjas, staiga įsibėgėjęs, 
didingai šoka pro uždarą langą ir šiurpu
lingai krenta su visais stiklais paskirties 
pražūtin nuo dvidešimto aukšto.

Šitoj scenoj Hechto vadovybė tvies
kiančiai puiki. Ji laiko tave tokio bai
saus lūkesio įtampoj, kad tu iš tikro be
veik nebegali daugiau išturėt: tu žinai, 
kaip tragedija turi pasibaigt, kaip ir tas 
ją padaręs baletas, ir vis dėlto Hechtas 
priverčia tave sėdėt, visą išmuštą šaltu 
prakaitu, belaukiant to mirtino iššokime 
pro langą. Spinduliuojanti Kirov asmens 
simpatija taipgi daug prie to prisideda 
ir padaro vaizdą tokį gaivalingą ir baisų. 
Čia vėl blyksteli Hechto gabumas, kaip 
taikliai jis užbaigia vaizdą, kaip jis su
veda krūvon gyvenimą, baletą ir nuosta
bią meilės tuštybę. Apysaka taip gerai 
parašyta, panelė Andersonaitė taip išdi
džiai pakyla iki jos dramos viršūnių ir 
Anteilio muzika tokia sūkuringa, kad 
visa tai verste tave verčia pakeist savo 
pjrmiau suformuotą nuomonę apie visą 
paveikslą. Paskutinės penkiolika fil
mos minučių, kaipo paskira čielybė, yra 
stebinančiai gera pramoga, kaip ir vi
suomet taip esti, kur drama savo tikrove 
užbaigia lėtą poezijos judėjimą.

Filmos fotografavimo darbas išpildy
tas artistiškai, taip pat ir kostiumai ir 
choreografija ir visa tai paryškinta 
tvieskiančia Anteilio muzika. Taip ir iš
eina garbingai fizinė filmos pusė ir ji 
padeda nuleist apysaką žemyn nuo 
žvaigždiškų aukštybių, taip kad mes ga
lėtume savo akim apčiuopti jos gražybę.

—Reed Porter,
N&teJ.K.

Kiekvienas žmogus turi įgimtą savu
mą daugiau ar mažiau siekti visa tai, 
kas yra gražu ir dailų, ir pamėgti meną, 
kaip šių aukštų ypatumų įkvėpėją ir ug
dytoją. Bet ne kiekvienas menas, kokio 
aukšto lygio jis bebūtų, turi tokį savumą, 
kaip baletas, kur meniškumas derinamas 
su muzika, gracingumas su tempera- 
mentingumu, plastiškumas su mimika. 
Dėl to ir nenuostabu, kad -tokia aukšta 
meno rūšis, kaip baletas, negali niekuo
met pasitraukti nuo scenos, o ypatingai 
jei yra toki Terspsichoros tarnautojai, 
kurie iš tikrųjų yra verti ne tiktai dėme
sio ir pagarbos arba paskatinimo, bet ir 
nusilenkimo jų nepaprastam talentui, ir 
neveltui baleto menas, visuomet traukė ir 
dabar visur traukia gausius savo gerbė
jus,’triumfiškai ir pergalingai žygiuoda
mas per visą pasaulį.

Ir pas mus, Lietuvoje, įsikūręs bale
tas pasiekė aukštą meninį lygį, suburda
mas plačiosios publikos dėmesį ir pagar
bą. Tai ryškiai matyti ir aš baleto spek
taklio, įvykusio vasario 27 d. — ... Ėjo 
“Don Kichoto” baletas (L. Minkaus mu
zika). Šis baletas Lietuvos Valst. Teatre, 
Kaune, pirmą kartą buvo pastatytas ži
nomos balerinos A. Fiodorovos, dabar at
naujintas mūsų patyrusio baletmeisterio 
nusipelniusio Lietuvos TSR artisto B. 
Kelbausko, kur svarbiausias Kitri ir Ba- 
zilio roles vaidino prima balerina Tama
ra Sventickaitė ir pats baletmeisteris B. 
Kelbauskas. Tie, kas jau daug kartų ma
tė šiuos tikrus baleto talentus, žino, kokį 
estetinį pasigerėjimą jie savo reto ryšku
mo vaidinimu suteikia kiekvienam žiū
rovui, o ypatingai nuoširdžiam meno ver
tintojui.

Tamara Sventickaitė — jauna, bet jau 
visiškai patyrusi mūsų prima' balerina iš 
karto susigyveno su savo role ir savo gra
cingumu, lengvumu, piruetų veržlumu 
iš karto patraukė ir sužavėjo žiūrovą. Ji 
ne tiktai visiškai persiėmusį klasišką pa
ties šokio techniką, bet ir mimiką, vaidy
bą. Visos jos variacijos ir adažio buvo 
atlikta švariai ir lengvai, ypatingai ket
virtame veiksme. Visus sunkiausius, pri
einamus tik pasaulinėms garsenybėms, 
kaip Pavlova, Karsavina, Gelcer Nemči- 
nova, baleto fuete, T. Sventickaitė šva
riai atliko, besisukdama vienoje vietoje 
(32 fuete), kas sukėlė publikos, beveik 
pripildžiusios teatrą, džiūgavimų audra, 
pasireiškusią ilgais ir sutartinais viso 
teatro aplodismentais.

Jos partneris B. Kelbauskas Bazilio ro
lėje, kaip ir visuomet, taip pat pasižymė
jo talentingu variacijų atlikimu. Jo leng

vumas ir pasitikėjimas šokiuose rodė 
aukštą klasinę užbaigtą mokyklą. Nors 
vietomis ir buvo jaučiamas jo pervargi
mas, bet su laiku, geros mokyklos dėka, į 
atėjęs patyrimas išlygino šį tariamąjį 
nelygumą.

Naujas ispanų šokis, jo įvestas antra
me veiksme pagal Bize muziką, pastaty
tas ne pagal kitų ispanų šokių šabloną, 
bet naujame originaliame stiliuje, buvo 
atliktas jo ir jo partnerės T. Sventickai- 
tės gražiai ir ryškiai ir būtų padaręs dar 
stipresnį įspūdį, jei scenos sąlygos (blo
gos grindys ir akustika) būtų leidę ryš
kiau ir smarkiau skambinti stuksenant 
kulnimis.

Kordebaletas, nors daugumoje ir su
darytas iš jaunų jėgų, su kiekvienu nau
ju baleto pastatymu parodo vis daugiau 
ir daugiau atsiekimų. Pastebima pažan- į 
ga darbe, kuris, žinoma, toli gražu dar 
neužbaigtas.

Kaip ir visuomet, pastebimai išsiski
ria charakteringų šokių atlikimu nusi
pelniusi Lietuvos TSR artistė J. Jovai- 
šaitė. Jos nepaprastai audringas tempe
ramentas užkrečiantis buvo ir beveik 
toks pat pasiliko. Patyrusi balerina leng
vai valdo save, yra stilinga ir pakanka
mai pasitikinti. A. Kareckis šoka leng
vai, įsitikinęs ir vaizdingai atliko mag
nato rolę.

Negalima nutylėti E. Ruzgaitės atlik
tą solo šokį* trečiame veiksme. Variacijas 
ji atliko rūpestingai su tam tikru aplom
bu. Iš kitų dalyvių traukia dėmesį H. 
Jagminas savo šuolių lengvumu ir grak
štumu, savo lankstumu ir elegantišku
mu, P. Baravykas — savo sumaniu vai
dinimu ir mimika; S. Bilida — įsitikinęs 
šokėjas, stilingas ir lankstus.

Muzikinė dalis neblogai parengta, or
kestras turi geras jėgas. Patyręs, jaut
rus J. Pakalnio dirigavimas prisidėjo 
prie eilinio pastatymo pasisekimo, lygiai 
kaip ir dailininko L. Truikio originali- 
nių dekoracijų stilingumas.

Jei darbas su kordebaletu ir baletu bus 
ir toliau dirbamas su vis didesnėmis, ne-, 
silpnėjančiomis pastangomis, tai sumani 
nusipelniusio Lietuvos TSR artisto ir ba
letmeisterio B. Kelbausko režisūra, ypa
tingai puikiose darbo sąlygose, teikiamo
se artistams Tarybų Sąjungoje, nėra 
abejonės, leis mums pamatyti ne tiktai 
buvusius ir dabar atnaujintus pastaty
mus, bet ir kitus, naujus klasikinius, 
puikiai pastatytus baletus. Z. Ivskis.

(Iš “Tar. Lietuva”)

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių ^suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoxo. 
Daugipu negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoxo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 

' pašalinti užkietėjusias išmatas; pa- 
; gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
' ir suteikia skilviui ma- 
, tonų šilumos jausmą.

Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa* 

, gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

akilvj, įsigykite 
Gomoxo šian
dien. Perserge- 

1 jimast vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymo dėl mūsų “susipažink 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite t—i

DDirnn 60c vcrtg8lAlDl/U Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
rykštelėj imu.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas —< 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą reguleri II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

, O G O, D. (Išlaidos pridėtos),

Vsrdas ... j j .

Adresas........ ,, . „.

Pašto Ofisas_ ___________________ _
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept 674-271)
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, Ill. j 
256 Stanley St. Wlnnioea. Man.. Can. I
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Daugiau Pasveikinimu LMS Suvažiavimui
Mes žinome, kad lietuviai myli meną. 

Jei jie nemylėtų lietuvių meną, dainas, 
vaidinimus, tai mes nei neturėtume cho
rų, vaidinimų. Tuomet mes neturėtume 
nei meno veiklos rėmėjų.

Duosniai atsiliepia į mūsų meno-kultū- 
ros veiklą ir lietuviai biznieriai. Štai, 
Petras Kapickas, gėrimų įstaigos savi
ninkas. Pirmiaus, kuomet Petras buvo 
laisvesnis, neturėjo savo biznio, jis daly
vavo Aido ir Lyros choruose, juose dai
navo. Dabar, kuomet užimtas savo 
įstaigos reikalais, aktyviai jis negali da
lyvauti meno judėjime, bet jis atsilanko 
j mūsų koncertus, vaidinimus, prakal
bas ir aukoja jiems.

Amerikos Lietuvių Meno-Kuįtūros su
važiavimui pasveikinti Petras Kapickas 
įteikė $50.00. Mes manome, kad ir kiti 
pažangūs lietuviai biznieriai parems šį 
didelį mūsų meno ir kultūros auklėjimo 
darbą.

Yra ir daugiau ypatingų, gerų meno 
mylėtojų. Čia turime mintyje senelį 
Juozą Daubarą. Daubaras kartą mums 
rašė, jog jis jau apie 80 metų, nedirba, 
tačiaus šis senelis yra nuolatiniu LMS 
pavieniu nariu. Dar ypatinga, kad šis 
senelis visuomet į LMS Centrą prisiun
čia savo duokles išanksto, pabaigoje senų 
metų užsimoka už naujus. Kuomet jis 
gavo “Kvieslį,” rašo LMS Centrui: 
“Sveikinu Lietuvių Meno Sąjungos vei
kėjus ir istorinį meno suvažiavimą. La
bai jame norėčiau dalyvauti, bet mano 
sveikata yra‘rizikinga. Tai aš dalelę pa
ramos siunčiu — $5.00.” Iš pavienio se
nelio, tai labai didelė parama.

Arba imame laišką Jurgio Žilinsko. 
Pradžioj laiško jis mums rašo: “Didžiai 
gerbiami draugai. Čia rasite pašto per
laidą ant dešimts dolerių ($10.00). Tai 
pasveikinimas Meno Sąjungos Suvažia

vimui.” Toliaus: “‘Kvieslys’ tik dabar 
mane pasiekė .. .-, kuris taip gražiai ar
tistiškai padarytas, yra į ką pažiūrėti.” 
Suvažiavimui. J. Žilinskas linki “Di
džiausio pasisekimo pakelti lietuvių kul
tūrą iki aukščiausio laipsnio.”

Šie garbingi meno-kultūros mylėtojai 
palaiko, padeda auklėti mūsų kultūrinį 
judėjimą.

Brooklyne, darbininkų sueigoje, teko 
susitikti D. P. Lekavičių. Amžiumi Le
kavičius jau ir ne jaunuolis, apie 70 me- *t 
tų, bet jo dvasia, energija dar gana jau
na. Jis veikia organizacijose, dalyvauja 
sprendime, diskusavime visuomenės rei
kalų. Lekavičius yra taip pat nuolati- . 
niu LMS pavieniu nariu. “Čia vienas 
kaltininkas ateina,” jis man sako. “Kuo 
gi prasikaltote?” atsakiau jam. “Nugi 
penkinę atnešu.” Tai vis suvažiavimo 
pasveikinimui.

M. Stakovas, LMS Centro Komiteto 
narys, vietinis veikėjas, LMS suvažiavi
mą sveikina su $5. Iš Hartfordo, B. Mu- 
leranka, nuo LDS 79 kp., prisiuntė duok
lių $3, suvažiavimui pasveikinimas $5. 
A. Klimas aukojo $1. Viso $9.

F. Shimkienė, varde LDS 168 kp., ra
šo: “Prisiunčiu čekį vertės $5.00. Auka 
lietuvių meno suvažiavimui. Linkime ge
riausio1 pasisekimo suvažiavimui.” P. Šle
kaitis prisiuntė LLD 39 kp. duoklių $5. 
Jis rašo: “Lai gyvuoja Lietuvių Meno 
Sąjunga.”

Šis Meno Sąjungos vajus baigsis Lie
tuvių Meno Suvažiavime Chicago j. Tai 
finansinis vajus išleidimui veikalų, ku
riuos gauname iš Lietuvos, išleidimui 
dainų, organizavimui chorų, vaidintojų 
grupių. Tai LMS veikla, kuri eina sykiu 
su organizavimu lietuvių meno iškilmės, 
suvažiavimo.

V, Bovinas^ LMS Sekr. '

Protestony Vyskupas Peikia 
Katalikų Politiką

.. Columbus, Ohio. — Me- 
thodistų vyskupas G. 
Bromley Oxnam peikė ka
talikų bažnyčios politiką. 
Sako: “Jų bažnyčia remia 
pragaištingus politinius ju
dėjimus. Kataliku vadai 
šaukia į šventąjį karą tik 
prieš komunizmą, bet jie 
nepuola fašizmo.”

ĮKALINTA DAINININKĖ 
Už ŽYDŲ DAINAS

Jeruzalė. — Anglai be jo
kio teismo įkalino metams 
dainininkę Hilda Dulitzka- 
ją vien už tai, kad ji kavinė
je. Haifos mieste dainavo 
žydiškas dainas.

Egzaminuoįam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists < i

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342 J
------------~~~ ~~~j>
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at wholesale unde-'

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

hereby given that 
been issued to the 
at wholesale unde.-

363 Wilson 
County of 
premises.

MORRIS 
Ave..

ABRAHAM FELD
Brooklyn, N. Y.

PAUL 
Ave.,

Parkway, 
Kings, to

AUGUST 
Ave.,

License No. 
■undersigned 
retail under

357 has 
sell beer

hereby given that 
been issued to the 
at wholesale under

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

GEORGE 
Ave.,

Control
Borough of 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

hereby given that 
been issued to the
at wholesale Vader

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house under See
the Alcoholic Beverage Control 

2123

75 — 6th 
County of 
premises.

HENRY SIEMS
Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS GINSBERG
Myrtle Food Market
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 
at wholesale under

HARRY RAPAPORT 
(Harry's Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N.

DE SANTO 
Market

Brooklyn, N. Y.

J. JOYCE
Brooklyn, N. Y.

GUSTAV 
Ave. V, .

RESTAURANT, INC.
Brooklyn,' N. Y.

ENDRESS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License

Avenue, 
Kings, to

& GENNARO PALAMBA 
Brooklyn, N. Y.

MOLOD
Delicatessen

Brooklyn, N.

HUGHES
Brooklyn, N. Y.

PAULINE ROSS
Delicatessen & Lunch)
U, .Brooklyn, N. Y.

Beverage
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

consumed on the

License 
undersigned
See’ion 10"

License 
undersigned 
Section 107

NOTICE 
GB 
to 
the 
111

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License 
undersigned 
Section 107

Section 107
Control Law

Borough of Brooklyn, 
lx: consumed on the

HAASE
Brooklyn, N. Y.

Control Uw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

Beverage Control Law at

310 has
sell beer

Alcoholic
72nd Street,
of Kings,

Beverage Control 
St reet, Borough of 

Kings, to be consumed off

10156 has been issued to tne undersigned 
sell beer at retail und?r Section 107 of

Alcoholic Beverage Control Law at
Kingston Avenue, Borough of Brooklyn,

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

Beverage Control Law at

KROPF & AMELIA LESJAK
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section i 07 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 1<I” of

Beverage Control Law at

License 
undersigned 
Section 107

107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

TILLY PAPACH
St., Brooklyn, N. Y.

& IRVING KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

Section 107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

McCarthy
Brooklyn, N.

JOSE SCHAMUS
Ave., Brooklyn, N.

at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off tho

Beverage Control Law 
Street,

Kings, to be consumed off

JOSEPHINE BUONO
Ave., Brooklyn, N. Y.

HENRY FRIES
Ave., Brooklyn, N.

WIESE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 250 has 
to sell beer 
tho
2743 Pitkin 
County of 
premises.

MIHAEL
Brooklyn, N. Y.

G. & D. DINER. INC.
Parkway, Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

PETER PAPPAS 
(Flatbush Coffee Shop) 

1605-7 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

HARRINGTON
Brooklyn, N.

ANDREW SCHELLE
St., Brooklyn, N.

GREENWALD
Brooklyn, N. Y.

FRED THAENS
Ave., Brooklyn, N. Y.

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

License No. 
undersigned 
Section 107

IRVING
515 Parkside Ave.,

KORMEL
Brooklyn, N. Y.

DOM ENIC SIMONE
Ave., Brookyln, N.

MARESCA
Brooklyn, N.

HENRY RUDOLF
St., Brooklyn, N.

JEAN KASPRZAK
St., Brooklyn, N.

HARMS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

LOUIS
Ave.,

ELKIND
Brooklyn, N.

MORRIS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at
5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

hereby given that License No.
1519 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107
Alcoholic Beverage
Rogers Avenue,

County of 
premises.

SPRUNG
Brooklyn, N. Y.

sell beer
Alcoholic 

Ralph

155 Park 
County of 
premises.

GROSS
Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE Is 
C 428 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
391 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN 
391 Meeker

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off tho

BEER DISTS.
Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 375 has 
to sell beer

Alcoholic
Reid Avenue,

NOTICE is

NOTICE 
EB 
to

233 Smith

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is

NOTICE is 
C 692 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law
466 Kosciusko Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE CO. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

107 of
Beverage Control Law at 

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

hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,
to be consumed on the

NOTICE 
GB 
to 
the 
221
County of 
premises.

License No. 
undersigned 
Sect itn loI 

at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1434 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

NOTICE is

NOTICE 
EB 
to

THOMAS 
Ave.,

Alcoholic Beverage
— 3rd Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that 
RL 8979 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor nt
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1234 East 15th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1234 CLUB, INC.
1234 East 15th St.. Brooklyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
undersigned 

Section 107 of 
Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is 
EB 
to 
the 
61
County of Kings, to be consumed on 
premises.

AARON & HARRY POTOLSKY 
P. & S. Delicatessen

61 Graham Ave., Brooklyn, N.

Section 10
Beverage Control Law 

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

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

Alcoholic Beverage Control Law at
— Avenue U, Borough of Brooklyn, 

consumed on the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
C 131 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
379 Herzl Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LAUREL BEER DIST. CO. 
379 Herzl St., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to lx; consumed on the

Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

SAM BECKER
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that. License 
been issued to the undersigned 
at retail under Scct'on 107'of

Beverage Control

Law
Brooklyn, 

the

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 630 lias 
to sell beer

Alcoholic 
Sutter

Beverage Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

I jaw 
Brooklyn, 

tho

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

at

NOTICE is hereby given that License

Law at 
Brooklyn, 

the

is hereby given that License No.
1507 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section
Alcoholic
Ralph

458 has
sell beer

Alcoholic
Graham Avenue, Borough of Brooklyn.

the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

JOHN BURKE
Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Brooklyn, 

the

48
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 660 has 
to sell beer 
the Alcoholic
508 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be 
premises.
MURRAY GOLDSTONE & 
508 Brighton Beach Ave.,

HENRY KASTLEMAN 
St., Brooklyn, N.

LOUIS 
M. & Z. 
Parkway,

Law at 
Brooklyn, 

the

the
239
County of Kings, 
premises.

ROTH &
(Colonial Dairy)

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage
the Alcoholic 
169 Calyer 
County of 
premises.

NOTICE is 
C 167 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law
510 Meeker Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

GREENPOINT 
510 Meeker

hereby given that License No.

ROBERT FREIER
Ave., Brooklyn, N. Y.

I

DOROTHY LYNCH
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
SL 224 has 
to sell beer 
the Alcoholic
4102 — Avenue V, 
County of Kings, to 
premises.

BEVERAGE SERVICE. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS WEISBERG
Plymouth Delicatessen & Grocery

90 Henry St., Brooklyn, N.

I NOTICE 
I EB 
j to 
i the 
| 874
{ County 

premises.
THEODORE SATTLER

! 871 .._ 72nd St.. Brooklyn. N, Y.

PANCER
Food-Land Self Service Store 

7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 285 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3175 Coney Is. Ave., 
County of Kings, to 
premises.

K. & J. DINER & 
3175 Coney Is. Ave.,

NOTICE is 
C 482 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
6109 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

BERLIN BROS.. INC.
8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 561 has 
to sell beer 
the Alcoholic
159 Franklin .Street, 
County of Kings, 
premises. *

LOUIS PETER COY 
157 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 703 has 
to sell beer 
the Alcoholic
416 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to lx; consumed on the 
premises.

BENJAMIN STRAUSS
416 Brighton Bench Ave., Brooklyn, N. Y.

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

c Beverage Control Law at
Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL D. SlfAGAN
Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 
to 
the 
331
County 
premises.

ESTHER MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

(Ross
2601 — Ave.

NOTICE 
GB 1123 
to sell beer at 
the Alcoholic
153 —■ 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JEANNE
(Century Food)

153 — 7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 312 has 
to sell beer 
the Alcoholic
608 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD DAMATO
York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic
5417 — 5th Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

KARL F. 
5th Ave.,

IRVING KRAMER
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
IB 

to 
tho 
104
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. KARKHECK
104 Kingston Ave., > Brooklyn, N. Y,

NOTICE is 
EB 489 has 
to sell beer 
the 
2001
County of Kings, to lx1 
premises.

KARL REICHBACH 
Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 347 has 
to sell beer 
the Alcoholic
774 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
774 Rockaway Ave.,

NOTICE is 
EB 363 has 
to sell beer 
the Alcoholic
378 Weirfield .Street, 
County 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn, N. Y.

563

Eauve—Liberty, Lithuanian Daily T ,‘^A.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 217 
to sell 
of the 
415-417 
County 
premises.

•FRANK DACCHILLE 
Baltic St. Beverage Distributors

415-417 Baltic St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
C 1028 has 
to sell beer 
of th<) Alcoholic Beverage Control Law at
674 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD & MARTIN J. GOODMAN 
HYMAN KARP 

(D-B-A Edward Goodman)
674 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under So n ion 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 

’premises.
BUSHWICK BEER DIST.. INC.

Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is 
C 410 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
436 Watkins Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAK SHOENFELD 
(D-B-A Shoenfeld Beverage Co.)

436 Watkins St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 939 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 1148 Myrtle Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL E. GARONE 
(D-B-A Bill's Bar & Rest.

1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
E 306 has 
to sell beer 
tlon 107 of 
Law at 2123 Utica Avenue, Borough 
Brooklyn. County of Kings.

SALVATORE LONGOBARDO 
2123 Utica Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 10122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6612 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

LEONARD RAFFEL
17th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
244 Hoyt Street 
County of Kings, 
premises.
ROSALIA SEYSE 
244 Hoyt St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage 
M5 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
(JB 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seciicn 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1499 Gates 
County of 
premises.

hereby given that License
GB 977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

- 428 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
870 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL JOSEPH FITZPATRICK 
870 Herkimer St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHST 
321 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1062 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
Sterling

1062 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5006 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT JAMES CINCOTTA 
5006 *— Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic 
Irving 

County of 
premises.

HELEN 
122 Irving

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2299 has been issued to the undersigned 
•to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GIUSEPPE LA FORTEZZO 
68 Buffalo Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenuę, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
432 Kings 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Highway, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off tho

432 Kings
J. PELUSO

Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 10891 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer nt retail under SactioH 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
7920-7922—7th Aye.. 
County, of Kings, to 
premises.

NOTICE
GB 1143 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
STUYVESANT HEIGHTS COOPERATIVE 

SOCIETY. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 5906 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

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

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

retail under Section lf-7 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2039 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

FANNIE 
2039 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 6840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIA HIRSCHBERG, ADM. 
299 Smith St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
233 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage 
6109 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that. License No. 
GB 5979 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under • Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
290 Etna 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY & THOMAS ZINO 
963-965 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is
GB 1376 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Myrtle 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is 
EB 418 has 
to sell boor 
the Alcoholic 
7112 Bay 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
207-209 Smith Street, 
County of Kings, to 
premises, 

WILLIAM E. 
207-209 Smith St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 — Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
1579 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section J(-7 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to l>c consumed on tho

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
lx; consumed on the

NOTICE is 
EB 563 has 
to sell beer 
the
873 liegeman Ave. & 734 Elton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PAUL MILLER 
873 liegeman Ave., 
734 Elton St.,

NOTICE
EB 620 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
4630 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

• JOHN J.
4630 Flatlands Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1500 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff 
County of 
premises.

NOTICE 
EB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Izaw at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
EB 1826 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Avenue. Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on

No. 
GB 11029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM FARBER
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT BERKOWITZ
20G Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 8967 has beėn issued ta the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3073 Emmons Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM B.
3073 Emmons Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .Seetnn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

HARRY A. SHUGAR
Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section H>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 — A venue, U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MICHAEL CADDEN
Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
BRUNO BONADIO & JOHN GAGLIARDI 

243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF , 
1035 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 11'7 of 
the Alcoholic Beverage Control 
156 * Smith Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGARET BARBIERI
156 Smith St., Brooklyn,

NOTICE is 
EB 526 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
307 Smith
County of Kings, to be consumed off the
premises.

LIBERA LUBRANO
307 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5774 has- been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sect’on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarenon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7319 has been issued to the undersinged 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7364 has been issued to the undersigned 
to ^ell beer at retail under Section 107 o< 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Marcy Ave.. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 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 SHIFTMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
23^ — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 1889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5799 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control 
223 Smith 
County of 
premises.

223 Smith

No.

Layr at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JERRY MURPHY 
St; Brooklyn. N.

NOTICE is 
EB 294 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
198 Green 
County of 
premises.

No. 
undersigned 

107 of 
Law at 

Brooklyn, 
I on the

hereby given that License 
been issued to the 
at retail under Section

Beverage Control
Avenue, Borough of 1
Kings, to Ixi consumed

GB 1834 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 
premises.

THOMAS G. VENTURA
(D-B-A 7 and 2 Food Stores) 

Hancock St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
7824 — 3rd Avenue, 
County of 
premises.
HAROLD

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 — 3rd

hereby given that License No. 
GB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5721 — 3rd Avenue,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MARTIN COSTELLO
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1906 has been issued to thd undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 —■ 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

Alcoholic Beverage 
Avenue, 

Kings, to

hereby given that. License No. 
EB 1831 has been issued to the undersigned 
to sell beer- at retail under 
the Alcoholic Beverage 
836 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to

I premises.
HERMAN WIENER 

836 DeKalb Ave.,

NOTICE
GB 2172 
to sell beer at retail under Section 147 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

NOTICE is
GB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec’.ion 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MEYER SODICOFF
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1064 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
593 
County of 
premises.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
565 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL KOWALUK
3rd Ave. Brooklyn, N. Y«

NOTICE is 
EB 586 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
536 — 3rd 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

Beverage Control Law at 
77 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx- consumed on the 
premises.
IRVING SIEGEL & SOLOMON SCHWARTZ 
77 Sutler Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
471A — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
Ave.,

NOTICE is 
EB 558 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
553-555 — Broadway, 
County of Kings, to 
premises.

SWITZERLAND 
553-555 — Broadway,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is 
EB 594 has 
to sell beer 
the Alcoholic
268 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SADIE HALPERN 
268 Saratoga Ave

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& IRVING WHITE 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Road, Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is 
EB 338 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2701 Tlldėn Avenue, Eorovgh of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM 
2701 Tilden Ave., ; j

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
at < retail under Secciou 107 cf

Beverage Coiitrol Law at

Č. BRANDAV
Brooklyn,. JL- Y,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY GRANNEMANN 
(Nevin's Delicatessen)

112 Nevins St., Brooklyn, N.

No.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic 
624 — 5th 
County of 
premises.

NOTICE is 
GB 987 has 
to sell beer 
the 
4811
County 
premises.

EINAR SIGURD DANIELSEN 
4811 5th Ave.. Brooklyn, N.

Lietuviškas

the

No.

TRAKTYRIUS

411 Grand St. Brooklyn

530 Summer Avenue 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4111

■
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(Tąsa)
— Kamiu gorit (Židinys dega.—Ver.).
Kas bus? Ji neabejojo, kad karininkas 

ką nors sugalvos. Griežtas draudimas 
laidoti žuvusius paskutiniame mūšyje 
galiojo iki šiol. Tegu jie guli ten nuogi, 
apiplėšti, kaip baisus įspėjimas kitiems, 
kaip vokiečių triumfo ženklas. Iš pra
džių valstiečiai mėgino palaidoti užmuš
tuosius, bet nepavyko. Dauba nuolatos 
buvo saugoma. Jaunuolis Raščiukas pri
slinko naktį su kastuvu prie tos vietos, 
ir nuo tos nakties gulėjo šalia jų su kul
ka krūtinėje, galva pusnyje. Viskas taip 
ir pasiliko. Žmonės suprato, kad nieko 
nepadės.

Bet niekas iš kaimo neturėjo ten savo 
sūnų. Tik ji. Tik vienam Vašiai lemta 
buvo atsidurti tame būryje, kuris ėjo per 
kaimą. Kokia tai buvo tada laimė!... Jis 
netikėtai įbėgo į trobą, linksmas, juok
damasis, kaip visuomet. Akimirkai, tik 
trumpai akimirkai. Auštant, netikėtai 
užklupo vokiečiai, ir Vasia pateko kaip 
tik ton grupėn, kuri buvo apsupta ir vi
siškai sunaikinta dauboje.

Jinai rado jį tą pačią dieną. Širdis nu
vedė ją kaip tik į tą vietą, kur jis gu
lėjo. Jis buvo jau miręs, nuo jo spėjo 
jau nutraukti aprangą.

Ir nuo to laiko kiekviena diena, štai 
jau mėnuo, ji vaikščiojo ten ir žiūrėjo į 
sūnų, kaip jis stingo, kaip mainėsi, kaip 
juodo nuo šalčio geležies juodumu jo 
veidas, kaip šaltis skėlė jo nuogą padą. 
Jau ji priprato prie to, kad kiekvieną 
dieną, o kartais ir dukart per dieną, ei
dama vandens, ji gali pamatyti savo ne
gyvą kūdikį. O dabar? Kas bus dabar?

— Niežnostj, liubov, laska, mečty obo 
mnie... (Švelnumas, meilė, glamonėjimai, 
svajonės apie mane.)

Jis jau išgalvos ką nors, nedovanos. Ji 
nebijojo dėl savęs. Ji bijojo dėl savo vai
ko, dėl savtf mirusio vaiko, žuvusio ten 
dauboje, sušalusio Į kaulą, į geležį, dėl 
savo vaiko su apvalia skyle nuo kulkos 
smilkinyje. Atrodė, lyg ji galėjo netekti 
jo dar kartą — paims, įmes kur nors į 
nežinomą cįiobę, suterš, sužalos, išnie
kins. Šitą jie moka, oi, moka.,.

— Niežnostj, liubovj, laska, mečty obo 
mnie. —

Nepakenčiamai skambėjo patefonas. 
Pusią susisvajojo ir vis suko tą pačią 
plokštelę. Patefonas dainavo apie mei
lę, kuri dingo, apie laimę, kuri išėjo, apie 
laiškus, kurie jau šiandien nieko nebe
reiškia. Į sėdinčios prie krosnies mote
riškės liūdnų minčių taktą patefonas 
dainavo švelnius žodžius. Kriaučiukie- 
nė suspaudė rankoj atšipusį peilį, net 
pajuto skausmą. Kraujo lašelis ištryško 
įpiautoj odoj. Ji nusišluostė rankas į 
prijuostę.

— Kamin gorit —
Ką daryt? Kaip elgtis? Jai atrodė, kad 

reikia gelbėti Vasios gyvybę, gelbėti jį 
nuo kažko baisaus ir žiauraus, daug 
žiauresnio, kaip pati mirtis. Bet kaip?

Ji žinojo, kad paimti jo iš ten negali
ma. Jis įšalo į sniegą, suaugo su ledine 
pluta. Tik pavasario atlydis išlaisvins iš 
ledinio guolio. Bet jeigu ir... Kaip jį pa
kelti, nors jis sumažėjo ir buvo ne di
desnis, kaip kad būdamas penkiolikos 
—šešiolikos metų. Kaip jį pakelti, kur 
jį nešti, kur jį slėpti nuo žmogžudžių 
akių ?

— Niežnoj, liuboj, laska ...
Jį lytės šlykščios vokiečių letenos. Jį 

spardys nekenčiami vokiečių batai. Iš jo 
kvatodamiesi tyčiosis gyvuliški vokiečių 
snukiai, suskardės užkimęs kudakojantis 
kapitono Kurto Vernerio juokas. Kriau- 
čiukienė laužė rankas būdama beviltis-

kai nusiminusi. Ji užmiršo bulves, už
miršo ugnį, kuri dengėsi vis storesniu 
pelenų sluoksniu, ir sėdėjo nejudėdama, 
stiklinėmis akimis žiūrėdama tiesiog 
prieš save.

Atrodė, kad blogiau nebegali būti, kad 
visi sunkumai užgriuvo jos širdį. Ir štai 
pasirodė, kad ne. Nėra galo, nėra kraš
to. Juodas debesis, užslinkęs gruodžio 
dieną kaimą, dar gali be nustojimo lai
dyti žaibus.

Staiga jai dingtelėjo netikėta mintis
— iš kur ji žinojo? Kas jai pasakė?

Greit, greit skriejo vaizdai. Mokyto
ja? Ne, ji skubiai atstūmė įtarimą. Jo
kiu būdu. Tai kas gi?

Kaime žinojo, savaime suprantama, 
žinojo. Bet tai buvo savi žmonės. Pela- 
gija niekur nevaikščiojo, niekas su ja 
nekalbėdavo — iš kur galėjo žinoti? Kas 
išdavė, išdavė į priešo rankas motinos 
nelaimę, kas pardavė' Vasios lavoną, jo 
kraują, jo mirtį vokiškiems budeliams?

Patefonas sugirgždėjo ir nutilo. Pusią 
užsimovė veltinius, rūpestingai užsisegė 
kailinius. Jie buvo truputį didoki, šie 
kailiniai, kuriuos Kurtas miestely nuo 
kažko nuplėšė jai, savo žmonai, padova
nojo, bet jie buvo šilti, galima buvo ran
kas susikišti į rankoves, didelė, gauruota 
apikaklė saugojo veidus nuo šalčio.

Pusią išėjo iš priemenės, ir jai tiesiog 
užėmė kvapą. Oras buvo permatomas, 
kaip ledas, ir šaltas, kaip ledas. Milži
niška stiklinė nuolauža, užpildžiusi visą 
pasaulį. Ten, kur krito šešėlis, sniegas 
mėlynavo, o saulėje spindėjo, kaip bri
liantas, tviskėjo, dūrė akis negailestingu 
blizgesiu. Nuo kalvelės, kurioje stovėjo 
kaimas, į kairę ir dešinę tiesėsi begalinė 
lyguma, akinanti melsvumu ir baltumu. 
Šaltis sučiupo į reples žemę ir dangų, 
šaltis laikė savo žnyplėse kaimą, tyliai 
prisigūžusį dviejų kelių kryžkelėje. 
Pusią žiūrėjo į trobas. Kur-ne-kur slan
kiojo kareiviai, aikštėje prieš cerkvę 
tamsavo artilerijos lizdas, ten irgi sto
vėjo kareiviai. Iš gyventojų nieko ne
matyti. Ji ėmė eiti pirmyn, nusprendė 
aplankyti Kurtą darbe.

Aikštės pakraštyje riogsojo kartuvės, 
du stulpai su skersiniu. Ties viduriu ka
bojo žmogus. Pusią abejingai praėjo pro 
šį Kurto kaimo valdžios simbolį. Prie 
šio vaizdo ji priprato — jaunas vaikinas 
ten kabojo jau tada, kai ji čia prieš mė
nesį atvažiavo. Jis pastiro, sustingo, 
neteko žmogaus formų, buvo dar labiau 
panašus į medžio gabalą, negu į žmogaus 
kūną... Sniegas po kojomis garsiai girgž
dėjo, lyg ji būtų ėjusi per stiklą, nema
loniai griežė ir širpavo. Ji ėjo visai tuščia 
gatve, trobų langai, iš apačios į viršų 
užausti balta šalčio uždanga, atrodė ap
sitraukę plėve, buvo panašūs į užvilktas 
akis. Kur-ne-kur iš kamino kilo dūmai
— tai buvo trobos, kur gyveno vokiečiai. 
Kitur niekas nevirė — nebuvo ko.

(Bus daugiau)

Aguona
Jau buvo vakaras sutemęs 
Tarp šūvių, griausmo, dinamito, 
Kai lašas karšto kraujo krito 
Į sviedinių išartą žemę.
Laukai išleido ūgius plonus 
Pavasarį ir vėl iš naujo, 
O ten, kur krito lašas kraujo, 
Siūbavo aguona raudona.
Kvepėjo žemė saule, duona...
Mergaitė, mylimojo laukus, 
Nuskynė kruviną aguoną 
Ir įsegė sau į plaukus.

Antanas Venclova

Nusipirkite Gerus Čeverykus
Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai 
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį,j 
o aš prisiųsiu jums čeverykus C. O. D. taip! 
greit, kaip galima. I
Su mano’ išdirbystes čeverykais vaikščiosite’ 
kaip oru—airotread čeverykai.
Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi čeverykai 

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:
W. YURKEVIČIUS,

P. O. Box 63, Montello, Mass.

Visoje šalyje šaldytuvai esą užkimšti mėsa, sako pra
nešimai. Juose esama apie tiek pat mėsos, kiek buvo 
pernai tuo pat laiku, dar tebeinant karui. Mėsos tada 
nestokavo, nes buvo padalinama ir tebebuvo apysti- 
prė kainų kontrolė.

Pilietybes Reikalai
--------------------------------------------- t

KAIP KAREIVIS GALI 
ĮGYTI AMERIKOS

Klausimas
Jau daugiau metai laiko 

tarnauju Suv. Vai. armijoj, 
dar nesu Amerikos pilietis. 
Mane kelia iš vienos stovyk
los į kitą* ir todėl buvo sun
ku išsiimti pilietybės popie- 
ras. Tuoj iš armijos pasi- 
liuosuosiu. Apleidęs armi
ją, kaip galiu paprastu, len
gvu būdu įgyti pilietybę?

Atsakymas
Kas tik tarnavo mūsų 

ginkluotose jėgose antrame 
pasauliniame k a r e, gali 
naudotis palengvinta natū
ralizacija, jeigu tik jis įsto
jo į tarnybą prieš gruodžio 
29 d., 1945 m. Patariame 
kuogreičiausia paduoti savo 
pilietybės peticiją, nes tos 
privilegijos sustoja gruo
džio 31 d., 1946 m.

“CANADIAN PRE- 
‘ EXAMINATION”

Klausimai
Atvykau į Jungt. Valsti

jas kaipo jūreivis 1944 m. 
Nuo to laiko čia gyvenu. 
Mano draugas, kuris tuo 
pačiu metu ir tuo pačiu 
būdu nelegaliai įvažiavo į 
Suv. Valstijas, išvažiavo į 
Kanadą per Kalėdas ir jis 
tenai gavo immigracijos vi
zą ir dabar grįžo legaliai.

REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87 «/2 Į VALANDĄ; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA

Prie Namų Statybos. 6 iki 8 mėnesių darbo, Princeton, New Jersey.
TELEFONAS PRINCETON 2805.

WILLIAM L. CROW CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, Princeton, N. J. (162)

dalyje Vokietijos, kuri vis 
randasi po Amerikos oku
pacija, gali pasiųsti afidei- 
vitus ir visus reikalingus 
dokumentus Amerikos kon
sulatui Vokietijoj.

Dabar konsulatai randasi 
Berlyne, Bremene, Frank
furte, Munich ir Stuttgar- 
te. Siųskite afideivitus į 
arčiausią konsulatą. Pa
siųsk laišką tinkamam kon- 
sutalui “in care of the De
partment of State,
ington 25, D. C.” Vartok 
tiek pašto ženklelių ant vo

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST.. BROOKLYN.
(161)

Wash

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mieste, Uruguajuje.
Visi suvažiavimai svarbūs; 

apie juos reikia galvoti, mąs
tyti ir jiems ruoštis.

padavi- 
Jo cha-mą tokio prašymo, 

rakteris turi būti 
riausias ir visais kitais at
žvilgiais turi būti tinkamas 
natūralizacijai, t. y., turi 
priklausyti prie rasės ar 
žmonių, kurie gali būti na- 
turalizuoti. Turi atsiminti, 
kad jeigu yra daug vizų 
prašymų dėl šalies, kur jis 
.gimė, ir jam prisieitų laukt 
metą laiko gauti tokią vizą,- rjpoj

Europą, t. y. penkis centus 
už pirmą unciją, etc. Ant 
voko pažymėk “immigra
tion, matters only y
GIMIMO CERTIFIKATA1

Klausimas
Mano seniausias brolis 

gyvena Lietuvoje. Jis gimė 
Suv. Vals., bet negali iro- 
dyti tą faktą. Dabar nori 
grįžti į Ameriką, bet heži-' 
no, kaip gali parodyti, kad ga] 
jis Amerikoj gimė, 
turi daryti?

A įsakymas
Įrodyti, kad asmuo Ame-!

j gimė, yra reikalingai

Šių metų sausio 1 d. Jung
tinių Valstijų gyventojų skai
čius buvo 140,386,509.

Vadinasi, bėgyje paskutinių 
šešerių metų mūsų krašto 
žmonių skaičius paaugo apie 
8,700,000.

Viskas rodo, kad mes au
game.

Amerika — plati šalis, ga
linti lengvai išmaitinti dar ki
tą tiek gyventojų. Tenka tik 
kovoti prieš karą, už taiką. 
Nes, jei trečiasis pasaulinis 

ikaras prasidėtų, tai nieks ne- 
I pasakyti, kiek milionų 

Ką jis žmonių Amerikoje pražūtų. .

jam leidimas vykti į Kana- i gauti gimimo metrikus
dą bus atsakytas, ir jam

Atsakymas
Patvarkymai vykti į Ka

nadą gauti immigracijos vi
zą — dabar- tas žygis vadi
namas “Canadian pre-ex
amination” — neseniai bu
vo pakeisti ir dabar ne taip 
lengva gauti leidimą dėl 
“Canadian pre - examina
tion” kaip pirmiau. Atei
vis, kuris turi žmoną, nepil
namečius vaikus arba tėvus 
gyvenant Suv. Valstijose, 
gali prašyti “Canadian pre
examination” p r i vilegijos, 
kada Suv. Valstijose išgy
vena vieną metą; bet jeigu 
neturi tokių giminių šioje 
šalyje, jis turi čia gyventi

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.

ATEIKITE PASIMATYT! SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ ūn

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

savo gimtinį kraštą ir fe
nais laukti vizos.
PAMETIMAS AMERIKO

NIŠKOS PILIETYBĖS
Klausimas

Ar teisybė, kad Ameri
kos pilietis pameta piliety
bę; jeigu jis balsuoja sveti
moje šalyje? Mano draugas 
gyvena užsienyje ir jis ra
šo, kad jam Amerikos pas- 
portas buvo atsakytas todėl, 
kad jis neskaitomas Ameri
kos piliečiu, nes jis balsavo 
svetimoje šalyje.

A įsakymas
Prieš sausio 13 d., 1941 

m. Amerikos pilietis nepa
metė savo pilietybes vien dėl 
to, kad jis balsavo svetimo
je šalyje. Bet pagal įsta
tymą, kuris įėjo galion to
je dienoj, asmuo, kuris sau
sio 13 d., 1941, arba vėliau 
balsavo politiniame rinkime 
svetimoje šalyje arba balsa
vo plebiscite nuspręsti su
verenumą svetim. teritori
jos, pameta Amerikos pilie
tybę. Reikia čia pažymėti, 
kad tai turėjo būti politinis 
rinkimas ir kad toks plebis
citas turėjo nuspręsti suve
renumą svetimos teritori
jos.

KUR AFIDEIVITUS 
SIŲSTI

Klausimas
Mano sesers vaikas Vo

kietijoj. Noriu jį parsi
traukti į Suv. Valstijas. Jis 
nėra vokietis. Nuvežtas į 
Vokietiją per karą jis ten 
vis gyvena. Išpildžiau už
laikymo afideivitą, pagami
nau visus reikalingus doku
mentus apie mano finansinį 
stovį. Kur aš turiu pasiųst 
tuos afideivitus ir kitas po- 
pieras? Ar man pasiųsti į 
tą organizaciją, iš kurios 
gavau blankas, ar tiesiog 
sesers vaikui, ar Amerikos 
konsului?

Atsakymas
Afideivitų niekad nesiųs- 

kit į tą organizaciją, iš ku
rios gavai. Paprastai, reikia 
siųsti tiesiog giminėms, ku
riems išpildėte. Bet ieicu

]S;
Department of Health arba 
Bureau of Vital Statistics j 
iš miesto, kur gimimas įvy-j

Bet ne visi gimimai buvo 
užregistruoti.

mimo certifikato, tai pa
tartina gauti krikšto metri
kus ir kartu su laišku iš 
Sveikatos Department© (ku
ris pažymi faktą, kad tavo 
gimimo rekordo neranda) 
pasiųsti.

Jeigu brolis nebuvo pa
krikštytas, tai reikalinga 
gauti afideivitus. iš dviejų 
asmenų, kurie prisiekia, 
kad žino, kad brolis gimė 
šioje šalyje. Afideivitas iš 
gydytojo ar kito asmens, 
kuris prižiūrėjo motiną, ka
da brolis gimė, skaitoma ge
ru įrodymu. Arba afideivi
tal iš draugų arba susiedų 
tavo tėvų, kurie pažino bro
lį, kada jis buvo kūdikis. Tie 
asmenys, suprantama, turi 
būti senesni už broli.

PLIS.

Jcruzalė. — žydų vadas, 
d r. Weizman neatmeta ir 
tos minties, kad galima bū
tų padalint Palestiną į dvi 
sritis — žydišką ir arabiš-

Tūkstančiai žydų bėga 
Lenkijos: bijo pogromų.

iš

sesers vaikas gyvena

FILIPINŲ KOVOJ UŽ
MUŠTA 200

Manila. — Kautynėse 
tarp Filipinų prezidento 
Roxaso fašistinės policijos 
ir demokratinių valstiečių 
užmušta jau daugiau kaip 
200 asmenų. Valstiečiai gi
nasi nuo užpuolančių Roxa
so žandarų.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 14 
d. liepos, po 29 Endicott St., 10 vai. 
ryto. Prašau draugų dalyvauti su
sirinkimo. J. M. Lukas. (160-161)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės. Pageidaujama, kad būtų blai
vininkas. Amžius nedaro skirtumo. 
Turi mokėt karves melžti ir su ark
lių tymu dirbti. Su alga susitarsi
me. Prašome atsišaukti per laišką 
arba telefonu. Telephone 8847, 
Bristol. Conn. Antrašas: Mrs. B. 
Blekis, Carter Rd.. Plymouth. Conn.

prie namų 
pageidaujama, kad būtų pa- 
Arba gali atsišaukti ir mer- 

nejaunesnė kai 17 m. am- 
Turi būti švari ir patyrusi 

Mokestis 
Labai gerai vakacijai prie 

Dėl daugiau informacijų,

Reikalinga moteriške 
darbo, 
ranki, 
gaitė, 
žiaus. 
prie lengvo stubos darbo, 
gera, 
jūrų, 
prašome kreiptis pas: Mrs. Raktis, 
413 E. 17th Street. North Wildwood, 
N. J. Telefonas Wildwood 10261.

(159-164)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Rot BR«. Newark 1, N. J.

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKING; IQ 

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
4-8802Sąv. V. LUKOŠEVIČIUS

u
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NowWko^M^yZlniin Sugrįžo iš Karines 
Tarnybos

Rutkūnai Valgyklą
Atidarys 15-tą

Svečiai Jaunukams Sportas

Buvusi per porą pastarųjų 
savaičių uždaryta remontui, 
Stanley ir Neles Rutkūnų val
gykla — Lituanica Restaurant 
— iš naujo atsidarys šį pirma
dienį, liepos 15-tą, anksti ry
tą.

Valgyklos vidus, pradedant 
lubomis ir iki paskiausio kam
pelio, išplautas ir permalia- 
votas. Duryse ir lange sudėti 
nauji sieteliai. Nupirktas nau
jas, didesnis pečius. Tas pe
čius, tai Veličkos išmonis. Ji
sai skundęsis, kad su senu pe
čiumi sunku gerai ir greit iš
kepti - išvirti maistą. Šeimi
ninkai nusprendė, kad gero 
virėjo rekomendacijos verta 
patenkinti. Tr daug kitų, smul
kių pataisų - pataisėlių pada
ryta, kad galėtų greit ir gerai 
patarnauti svečiams.

Taigi, ateinančią savaitę ei
dami į susirinkimus 
Kliu be ar Laisvės
norėdami liuosai praleisti va- mund Wilsono 
karą be rūpesties apie vak a- Hecate County, 
rienę, jau galėsime tiesiai iš 
darbo užsukti į Lituanica 
Restaurant, 282 Union Avė.

Rep.

šiomis dienomis So. Ozono 
Park ir Brooklyn© apylinkėj 
vieši Helen Kindurienė, iš 
Chicago, Ill. Ji atvyko Į Wil
liam Radus dukters vestuves. 
Mrs. Kindurienė, palydėta 

ap-brooklyniečio John Radus, 
lankė ir Laisvės įstaigą.

į Sveikina iš Atostogų
S ve i k in ame laisviečius

puikios vakacijų vietos.
J. Gasiunas, J. Bimba, 

Bimbienė, A. Bimba.

Ta puikioji jų vieta, beje, 
randasi kur nors girioje, ne
toli nuo Lake Pleasant, Now 

IYorko “up-state.”

E

WARNER BROS, jaudinanti melodrama^ 
RAUL HENREID

ELEANOR PARKER • ALEXIS SMITH

“OF HUMAN BONDAGE”
* Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 

SPIKE JONES 
ir jo miestiniai vijurkai 

dar ir didelis vaidinimas scenoj

STRAND

*

Knygynai Neišmes Knygos
Francis R. St. John, didžio

jo New Yorko viešųjų knygy- 
Piliečių nu viršininkas, sako, jog mies-

salėj ir šiaip tavi knygynai nemes lauk Ed- 
Memoirs of 

nors tūla, 
persistatanti doroves sargu,

Įdraugija paskaitė ją nepado- 
j ria ir užgrobė 130 kopijų iš 
privatiškų knygynų.

Viršininkas sako, kad “tik 
.teismo Įsakymas” priverstų tą 
'ar kitą knygą išimti iš apy
vartos. Tos draugijos pažiūra 
i knygą dar nereiškia oficia-< 
Ii tos knygos pasmerkimą, 
ko jis.

sa-

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD Dtt?.lDstAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Policijos Atletiška Lyga 
(PAL) šeštadienio ryto 10:30 
vai. atidarys naują sporto pa
talpą jaunukams — Flatbush 
Center, 64 Erasmus St., Brook- 
lyne. Įrengta jaunamečiams 
kumštynių ir krepšinio žais
mėms patogumai, taipgi kam- 

i bariai užsiimti dailiadarbiais, 
j amatais ir Įvairiais smulkiais 
I žaismeliais.

Praeitą ketvirtadienį atida
rytas buvo panašus centrelis 

i 531 Central Avė., pavadintas 
i Bush wick Center. Iškilmėse 
dalyvavo PAL viršininkas Ja

imes B. Nolan.

PAL savo veiklą tarp jau- 
I nukų finansuoja pačių policis- 
tų sudedamomis ir iš visuome
nės tam tikslui gaunamomis 

: aukomis.

Oi, Ta Bitelė!

Miestas Gavo Žemės 
Statybai Nainy

vyriau- 
žemės 

būsian- 
Gowa- 

randasi
Iloyt, Doug- 

Brooklyne.
14 šeimų. Namai 
ii- palaikomi vy

li aipo pi-
vid utinėm is rendo-

New Yorko miesto 
sybė jau gavo plotą 
statybai naujų namų, 
čių žinomų po vardu 
nūs Houses. Plotas 
tarp Wyckoff, 
lass ir Bond Sts., 
Tai pinsis 1, 
bus statomi
riausybės lėšomis, 
giomis ir 
mis butai.

Gyventojai tame plote dar 
tebebuvusių apgyventų namu
kų ir visi kiti, kurio norės Įei
ti Į būsimą projektą, informa
cijas gauna vietiniame Hous
ing Authority skyriuje, 
Bond St.

Lustig Nuteistas 4
Metus Kaleli

174

Nubaudė Miesto Teršėjus
Mrs. Anna Monkrach, pri

žiūrėtoja namo 139 Essex St. 
ir Anthony Krosezki, 158 Or
chard St., New Yorke, nu
bausti pabūti kalėjime po pen
kias dienas už metimą gatvėn 
šiukšlių. Kiti 59 asmenys su
mokėjo $421 piniginėmis bau
domis.

Pasijodinėjęs, Neville Car
penter, veteranas, pastatė sa
vo arklį McCombs Dam par
ke, Bronx, pasiganyti, o pats 
atsigulė pasivartyti ant žolės. 
Bet, kad kartais neužsnūsti 
per ilgai, nepraganyti arklį, 
jis virve pririšo save už kojos 
prie arklio pastarosios kojos 
ir ilsisi.

Ne kažin kiek jis ilsėjosi. 
Atskridusi bitė ar vapsa Įgy
lė arklį. Arklys šuoliais leido
si iš tos nelemtos vietos, vilk
damas su savimi ir šeiminin
ką. JĮ taip trankė per kelis 
šimtus pūdų. Laimei, virve ne 
ilgai išlaikė, nutrūko. Carpen
ter turėjo ligoninėje ilgokai 
pasėdėti, kol visus rėžius ir 
brūžins apžiūrėjo ir apraišio
jo.

Į savo tarnybos skyrių ir laips
ni.

Pasilsėjęs, jeigu viskas bus 
galima įvykdyti pagal pagei
davimą, civilinio gyvenimą 
Edis norėtų pradėti lavyboje- 
pasiruošime aukštesniam laip
sniui vieno kurio iš jo jau pa
matiniai pažįstamų amatų. Ci
viliniame gyvenime jis dirbo 
Laisvės spaustuvėje — gabiai 
dirbo. Karinėje tarnyboje dir
bo elektristu, irgi, kaip pasi
rodo, gabiai. O gal dar ir ko 
kito pasimokins. Jo 
veteranui dar daug 
pervėlu pradėti.

Ketvirtadienį Edis
savo senus draugus laisviečius.

jaučiasi 
k a nors c

Sidwell 
užmuštas 
kritus ai
man Avė.

Thompson, 69 m., 
traukinio jam nu

li ušokus IRT Dyck- 
stotyje, New Yorke.

PA.JIEŠKOJIMAJ
Ona Žaunytė (Brazgulienė) pa įieš

ko draugių Elzbietos Gervytės (po 
vyru Wrich) ir 
Juodvi seserys, 
girdėjome, kad 
Yorko Mieste.

am ž i aus 
kas ne-

atlankė

Gražiai atrodo ir 
energingas pradėti 
veikti.

Džiaugiamės jauno
sugrįžimu ir linkime laimės ci
vilinio gyvenime!

draugo

pat

inu-

Agotos Gervytės. 
Paskutiniu kartu 

jos gyveno New
Taipgi pajieškoma Berfamino ir 

Jono Skublickų (broliai). Iš Lietu
vos 
mo, 
juos buvo žinoma, kad gyveno kur 
nors 
kur jie dabar gyvena, prašome pra
nešti, būsime labai dėkingi. John 
Radus, 38 McKibben St., Brooklyn, 
N.Y. (161-162)

jie paeina iš Žadaikoniu kai- 
Saločių vaisė. Taip pat ir apie

New Yorko mieste. Kas žino,

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba telefonuokite VIrgi 
nia 9-9099. (150-161)

Henry Lustig, turtingas 
bangiu Longchamps rest 
nu savininkas, 
praeitą trečiadieni nuteistas 4 
metus kalėti ir pasimokėti 
$115,000 baudos už sukimą 
nuo vyriausybės taksu. Jis, be
je, turėsiąs sumokėti stambias 
sumas užvilktu taksu ir už- 
vilkinimo bausmių-priedų. Tai 
federalio teismo jieškiniai.

New Yorko valstija irgi už
vedus! bylą išrinkt iš jo $500,- 
000 užvilktu, norėtų nuslėpti, 
taksų ir menama, kad gal at
imsiu leidimą pardavinėti al
koholinius gėrimus, be kurių, 
sakoma, tie restauranai neiš
silaikytų.

Kiti du jo prasikaltimo ben
drai, jo giminaitis E. Allan 
Lustig ir vyriausis knygvedis- 
sąskaitininkas Joseph Sobel, 
nuteisti po 3 metus kalėti, bet 
piniginių bausmių jiems neuž
dėta.

pra- 
aura- 

Now Yorke,

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETU SĄJUNGĄ

Notice is hereby given that Brillc 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to he used on cleaners 

(146-164)

metus, 
mate 

tik šil

galėsiu

d a-

pa- 
vai-

šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi būti geroje tvar
koje. Turi būti išvalyti, garais de
zinfekuoti ir pridėta Sveikatos 

Tarybos Liudijimas.
Jūs vis dar galite siųsti 

Naujus Drabužius ir Mai
sto Siuntinius, kaip 

visuomet
Liepos ir Rugpjūčio mėn. 

uždara šeštadieniais.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

atdara .iki 7 vai. vak.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dė) Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

eteičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Edward Sidney (Židžiūnas)
' Liepos 10-tą parvyko iš ka

rinės tarnybos, garbingai pa
lių osuotas, Edward as Sidney 
(židžiūnas), sūnus laisviečių 
Rojaus ir Onos židžiūnų, 
sai taipgi laisvietis.

Edvvardas — jauniausis 
su veteranas. Jisai Įstojo
V. Laivyną liuosnoriu vos tik 
peržengęs 17-tus metus. Išbu
vo tarnyboje tris metus ir du 
mėnesius, prabuvo užjūriuose 
— Pacifike — virš du 
dasisiekė electricians 
2/c laipsnio ii’ sugrįžo 
ėjęs 20 metų amžiaus.

—Kitais metais jau
eiti balsuot, — prasitarė Edis, 
kukliai, netiesioginiai prisi
mindamas jaunuolių troškimą 
dalyvauti savo šalies reikalų 
sprendime, kaip kad jie 
lyvavo jos gynime.

Iš tiesų, kaž kaip koktu 
sidarė atsiminus, kad tie
kai buvo užtenkamai paaugę 
kariauti, bet mes dar vis ne
išmokome prilygti kitoms ci
vilizuotoms šalims, kurios sa
vo 18-kos metų amžiaus jau- 

•‘*pimą skaito paaugusiais ne tik 
kariauti, bet ir balsuoti.

Tarnyba Edis pasitenkinęs, 
jis beveik grįžtų tarnybon. Ta

pčiau jo tėvai išsigąsta tik pa- 
[mislinę apie sūnaus vėl ne- 
i matymą per ilgus laikus, apie? 
[pavojingas keliones po klas
tingas jūras ir svetimus kraš
tus. Tad jis šiuo tarpu ketina 
'pasilikti su tėvais ir sesute 
[Ruth. Tačiau jis paliekamas 
rezerve, pašaukimui pirmame 
pasitaikiusiame reikale grįžti

per

World Tourists, Inc.
1123 Broadway, N. Y. C. 

CH. 2-2838 
Tarpininkas U.S. Service

& Shipping Corp.
212 Fifth Ave., N.Y.C.

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kn«p»i Broadway ir Stone Av«.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191Nauji Gaisragesiai

Liaudies Kova už Laisvę

Valandos:
JUGOSLAVIJOJ ALBANIJOJ BULGARIJOJ

Artkino Judis

Tel. SOuth 8-5569

(Shahnskas)

Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

ItĄSĄIĮ ll^ĄgZJI

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY ir 46 ST.

RAY 
MILLAND

’ WTO A

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

z Brooklyn 11, N. Y.

TTQE. EVERGREEN 8-9770

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

“LIBERATION IN EUROPE

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

Komedija “Dear Ruth” už
sidarysianti už poros savaičių 
po gana ilgo gyvenimo Henry į 
Miller’s Teatre, 43rd St., New 
Yorke.

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Te L EVergreea 4-9612

MATYK IŠSIVYSTANČIA ISTORIJĄ 
Faktai už Laikraščių Antgalviu

Amerikinė Premjera

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

FYTPA* Pirmą kartą filmoje!
‘ TURINO 

IŠLAISVINIMAS

MEILISKIAI'SI PRIETIKIAI 
MEILĖS ISTORIJOJ!... DRĄSI. GUDRI, 

JUOKINGA IR SMAGI FILMĄ! 
PAULETTE 
GODDARD

Gyvybiniai Reikšmingas Judis, Vaidinamas Pasaulinės Politikos Aplinkumose!... 
Parodo diplomatinę kvailybę ir politinį klampojimą. įvedusj į II Pausaulinj Karą . . .

Dramatiška! ... ROBERT YOUNG • SYLVIA SIDNEY • ANN RICHARDS
LILLIAN HELLMAN’S

“The Searching Wind’’
DIGGES ir perstatant DOUGINAS DICK ir dar puikus asmenų vaidini- 
« ANDY RUSSELL * Dainų žvaigždė judžiuose ir radio « ALLAN 
JACK WILLIAMS >'f THE PIED PIPERS

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Šauni istorija garbingųjų Šiandieninių Vakarų . . . Will James’ istorija apie vyrą, 
kuris pergyveno didžius prietikius. . . ir moterį, jo širdies dalyvę!. . .

“SMOKY”
TECHNI-SPALVOMIS « žvaigždžluoja FRED MacMURRAY su ANNE BAXTER
Perstatomas BURL IVES, dainuojąs trubadūras * IR DAR PUIKUS ASMENŲ 

VAIDINIMAS SCENOJE ♦ DONALD O’CONNOR, garsus judžių žvaigždė su
THE THREE SWIFTS * Extra! BUSTER SHAVER su Olive, George ir Richard

Vėsus ROXY 7th Avenue ir 50th Street

LZZA RESTAURANTTaiP8': PARYŽIAUS 

IŠLAISVINIMAS

Kandidatams i gaisragesius 
pravedami raštiški kvotimai 

.šio šeštadienio ryto 9:30, de- 
'šimtyje miesto mokyklų. Ap- 

ikacijų gavę 19,250.

STANLEY
7tb Avė. bet. 42 & 41 Sts.

vešu

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

; visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

“KITTY”
Skandalinga istorija Merginos, kuri pakyla iš skarmalų į turtus! 

ir dar
Veiksmų Pilna Filmą

“HOT CARGO”
BROOKLYN

PARAMOUNT Flatbush ir De Kalb Aves. 84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Betty Jane Watson, Teatro Gildijos smagiame muzi- 

kališkame veikale “Oklahoma,” liepos 1-mą atvaidin
ta 1,405-jĮ kartą St. James Teatre, W. 44th St., netoli 
nuo Broadway, New Yorke. JĮ matė 2,107,611 žmonių.

Liepos 1-mą tas veikalas tapo ilgiausia išsilaikiusiu 
scenoje muzikališku veikalu bile kur Amerikoje. Iki to 
laiko tą rekordą tebeturėjo veikalas “Hellzapoppin,” 
suvaidintas 1,404 kartus pirm užsidarymo.

“Oklahoma” atėjo Į St. James Teatrą kovo 31, 1943 
m. po pasirodymo Bostone ir New Havene. Ir dar ilgai 
laikysis.

«u DUDLEY 
mas scenoje 
CARNKY *

EXTRA! RAYMOND SCOTT Ir j,±vi"“sri^uj“
IutO III. kJI K.

VIDUNAKTĮ RODOMA KAS NAKTĮ

VĖSUS PARAMOUNT & 43 STREET

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! 
OPERATION CROSSROADS

Matyk plačius Atom-Bombos išbandymus prie Bikini salos! Matyk vislia pirmuosius ju- 
džius didžiausio pasaulyje bandymo, svarbaus ištisam pasauliui! Gyvai matyk Trieste, 
Europos neramumų centrą! Matyk Chinijos bado filmą! Matyk Japonus Amerikos vete
ranus sugrįžtant namo! Matyk anglų šeimininkes protestuojant prieš duonos racionavi- 
mą! Matyk svarbų luišką iš Paryžiaus, taipgi visas naujausias žinių filmas ii viso 
pasaulio, puikiausi judžiai mieste.

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

LAIKRODŽIAI
DA1MONTAI

ŽIEDAI
ir 
auksiniai 
daiktai

STADIUM KONCERTAI
Simfonijos po žvaigždėmis .... Amsterdam Ave. ir 138th St.... 

Philharmonic Simfonijos Ork. su 110 artistų ... Vkr. 8:30 
Tikietai nuo 30c, 60c ir daugiau

Šį vakarą—Philippa Schuyler, kūdikis kompozitore—piano solistė, Mozart, Schumann, 
Rimsky-Korsakoff vadovauja Thor Johnson

Prm. vkr., Licp. 15—Nathan Milstcin, smuiko solistas, griežia Tchaikowsky 
vadovauja Pierre Monteux

Antr., Licp. 16—Beethoven, Bach, Ravel, vadovauja Monteux
Trčd., Liep. 17—Wagner, Brahms, Weber, Monteux vadovybėj
Ktvrt., Licp. 18—Visa programa Rusiška su William Kapeli, pianistu ir 

Monteux vadovaujant .................................. .
Ššt., Licp. 20—Sigmund Romberg vadovauja iškilmingai programai su Maria Našlį 

ir Gene Marvey solistais muzikoj Rombcrgo, Johanu Strauss’o, Kerno, 
Offenbacho, Leharo.

2
r a r k u a Fountaninės Plunksnos

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


