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Liepos 26 d. George Ber
nard Shaw’ui sukako 90 metu 
amžiaus.

Shaw’as — didžiausias, žy
miausias šių dienų dramatur
gas pasaulyj. Nėra tos dienos, 
kurią nebūtų vaidinami jo 
dramos ar komedijos bet ku
riame pasaulio krašte.

Sulaukęs 90 m. amžiaus, 
žmogus, rodosi turėtų pasilsė
ti, palikti darbus jaunesniems 
dirbti, — ypačiai, kas turi iš 
ko pragyventi. Bet ne Shaw’
as: jis rašo naują teatrinį vei
kalą.

Jis keliasi anksti, per dieną 
rašo, skaito arba radijo klau
so; gulti eina apie vidurnak
tį.

“Gyvenimas, — bus jis 
linksmas ar liūdnas, pasek
mingas ar nepasekmingas, — 
yra labai įdomus,” sako sis 
neišsemiamos energijos pra
našas.

★ ★ ★
Iš pat jaunų savo dienų 

Shaw’as turėjo palinkimo 
būti rašytoju. Pirmiausia jis 
dirbo reporteriu, muzikos ir 
dramos kritiku, — dirbo už 
menką algą, ligi prasimušė j 
viršūnes.

Kadaise šis dramaturg.v: 
buvo uolus socialistas, veikė
jas. — Londono gatvėse sa
kydavo darbininkams aistrin
gas kalbas.

Jis ir šiuo metu yra pažan
gus vyras — į Tarybų Sąjun
gą Shaw’as žiūri su didele pa 
garba ir šilta meile.

Shaw’as stoja už naują pa
saulį — pasaulį be karų, be 
žmogaus žmogumi išnaudoji
mo, — už socialistinį pasau
lį!

Daug žmonių norėtu su
laukti G. B. Shaw’o amžiaus, 
tačiau susipratęs, apsišvietęs 
žmogus, be abejo, pridės ir iš
lygą: kad sulaukęs 90 m. am
žiaus. galėčiau dirbti, ka’f> ju- 
b.liatas, nes kitaip ilgas am
žius būtu bevertis.

Visas kultūringasis pasaulis 
nūnai linki žymiajam anglų 
dramaturgui:

— Gyvenk dar ilgiausiu' 
metus!

★ ★ ★
Laisvėje jau buvo rašyta, 

kaip Chicagoje buvo Dariaus- 
Girėno mirties sukaktuvių mi
nėjimo mitingas paverstas 
propagandai už naują karą.

Sušaukti žmonės dviem žy
miem vyram pagerbti, turėjo 
klausyti naujo karo instigato- 
rių plepalų!

šiandien to plauko žmonės 
visur panašiai daro. Jie iš
troškę karo — karo prieš Ta
rybų Sąjungą, — todėl kiek
viename mitingėlyje jie skel
bia tą pačią “evangeliją”!

Š. m. liepos 4 d. South Bos
tone lenkų fašistinis O’Kons- 
kis su socialistu Michelsonn 
rėkė už naują karą.

Liepos 21 d. Chicagoje tas 
pats O’Konski su socialistu 
Grigaičiu atliko tą patį.

Tai ant kiekvieno taikos 
šalininko deda pareigą kovo
ti prieš karo kurstytojus.

★ ★ ★

Naujienos rašo, kad Čeko
slovakijos prezidentas Bene
šąs “faktinai atidavė val
džią... komunistams”, nes mi
nistrų tarybon įeina komunis
tu dauguma, o ministrų pir
mininku yra komunistas Gott- 
waldas.

Naujienų redaktorius pa
miršta vieną “mažmožį”: ne 
prez. Benešąs atidavė komu
nistams valdžią Čekoslovaki
joje, bet to krašto liaudis, iš
rinkdama daugumą komunis
tų i parlamentą!

Kriminalystės, kaip koks 
slibinas, šiandien siautėja mū
sų krašte. ,Komercinė spauda 
tik ir marguliuoja žiniomis a-
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SOVIETU ŽURNALISTAS APIE AMERI
KOS NEGRŲ GYVENIMO SĄLYGAS

Maskva. — Žymusis Ta
rybų Sąjungos žurnalistas 
ir rašytojas Erenburg tęsia 
Pravdoje savo įspūdžius iš 
Amerikos. Daugiausia jis 
rašo apie tuos įspūdžius, 
kuriuos jis patyrė plačiai 
važinėdamas pietinėse vals
tijose.

Ernburg mano, kad iš 
karo sugrįžę negrai vetera

nai nepakęs diskriminacijos 
ir vergijos. Jis mano, kad 
šitie veteranai netrukus I 
pradės kovą už negrų tei
ses ir prieš diskriminaciją. 
Erenburg nurodo, kad Am-1 
erikos juodveidžiai tebėra | 
vergais, nors konstitucija 
garantuoja jiems demokra
tines laisves.

Amunicijos Eksplozijoj 
Žuvo Šeši Žmonės

CIO Unijos Smerkia Atėmi
mą Komunistams Baloto

Chatellerault, Francija.— 
Įvyko baisi eksplozija amu
nicijos vagone. Nelaimėje 
žuvo šeši geležinkeliečiai. 
Valdžia pradėjo tyrinėti 
eksplozijos priežastį.

Susitarta Atominės
Energijos Kontrolę Lai
kyti Civilinėse Rankose

energijos visa 
civilinėse

Washingtonas. — Paga
liau Reprezentantų Butas 
ir Senatas susitarė, kad 
atominės 
kontrolė būtų
rankose. Karo laivynas ir 
armija 
atominės energijos kontro
lė būtų militarinėse ranko
se.

Reprezentantų Butas sa
vo priimtam biliu j e siūlė, 
kad atominės energijos 
kontrolės taryboje turėtų 
atstovybę ir karinės šalies 
jėgos, bet Senatas pasiprie
šino. Tai skaitoma dideliu 
militarist!! pralaimėjimu.

labai norėjo, kad

ORAS.—Dalinai debesuo
ta ir šilta.

Indianapolis, Ind.— Nors 
Komunistų Partija surin
ko 11 tūkstančių parašų, 
tačiau valdžios rinkiminė 
komisija atsisako komunis
tu kandidatus uždėti ant 
baloto. Komunistų politi
nes teises ginti stoja India- 
napolio CIO unijų taryba. 
Jinai išleido pareiškimą, 
griežtai smerkiantį / val
džios žygį. Unijistail, sako, 
kad komunistai išpildė vi
sus įstatymų reikalavimus 
ir todėl turi teisę turėti 
kandidatus ant baloto. At
ėmimas jiems tos teisės yra 
nepateisinamas. Atėmimas 
jiems tos teisės reiškia 
smūgį Amerikos demokra-

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Komunistų Partijos va
das Luis Carlos Prestes 
griežtai protestuoja. prieš 
atleidinėjimą iš valdžios 
darbų žinomų komunistų.

Pasirodo nepaprastas 
Brazilijos Komunistų Par
tijos narių skaičiaus pakili
mas. Nuo 4,000 1945 me
tais pakilo iki 130,000 šiais 
metais. r~ - k,----------- ------------------------ .------------------------ --------------------- -------------------------------------------- ____________

Siūlo Palestiną Padalinti j Dvi
Dalis ir Steigti T edera- 

linę Valdžią
Londonas. — Anglų-Am

erikiečių Komisija dėl ty
rinėjimo Palestinos padė
ties išstojo su nauju pasiū
lymu. Kaip tą pasiūlymą 
pasitiks Palestinos’ arabai 
ir žydai, dar nežinoma.

Komisija siūlo, kad Pa
lestina būtų padalinta į 
dvi valstijas bei provinci
jas — vienai valstijai va
dovautų žydai, o kitai ara
bai. Paskui turi būti suda
ryta federalinė valdžia dėl 
visos šalies, kurią griežtai 
kontroliuos anglai. Valstijų 
valdžios turėtų labai mažai 
galios bei teisių, o federa
linė valdžia būtų visaga
linti.

Pagal šitą planą, žydų 
valstijos teritorija turėtų 
1,500 kvadratinių mylių 
plotą.

Prieš dešimt mėnesių bu
vo pasiūlyta, kad tuojau 
būtų leista į Palestiną imi
gruoti dar 100,000 žydų. 
Dabar priklausysią nuo *to,

buskaip šis naujas planas 
pasitiktas. Jeigu žydai jį 
priims, tai bus leista minė
tai imigracijai įvykti. 0 
O jeigu planas bus ątmės- 
tas, tai imigracijai durys 
būsiančios uždarytos.

pie žmogžudystes, merginų iš
prievartavimus, plėšimus, va
gystes.

Kas dėl to kaltas?!

Senatorius James M. Mead, (kairėje) New Yorko 
valstijos demokratas, vadovauja Senato komitetui, da
bar tyrinėjančiam amunicijos firmą Illinois valstijoje. 
Tyrinėjimuose iškelta, kad firma gerai pelnėsi iš ka
ro. Taipgi, kad kongresmanas Andrew May iš Kentuc
ky, pažangiųjų ėdikas, turėjęs “ryšius” su ta firma. 
Sėdintysis yra komiteto narys senatorius Hugh Mit
chell, Washington© valstijos demokratas.

Visi VOKIEČIAI TURI IŠSIKRAUSTYTI 
IŠ ČECHOSLOVAKIJOS ŽEMES

Praga. — Masinis vary
mas vokiečiu iš Čechoslova- 
kijos eina visur smarkumu. 
Iš apie 3,500,000 vokiečių, 
gyvenusių toje šalyje, jau 
išvežta atgal į Vokietiją 
apie pusė.

Susitarta su Tarybų Są
junga, kad jinai į savo oku- 

! pači jos zoną Vokietijoj pri- 
I ims 700,000 vokiečiu iš Če- 7 C

choslovakijos.
Tuo tarpu eina dalinimas 

vokiečių paliktų žemių ce
chams, slovakams ir žy
dams. Jau arti du milionai 
tokių bežemių ir vargšų ga
vo nuosavybes.

Čechoslovakija esanti pa
siryžus išvaryti iš savo že
mės visus vokiečius.

Reikalauja Speciales Kon- Į Tarybų Kontrolėje Fabrikai

Jugoslavija Užginčija i
Persekiojimą Katalikų

1
Reikalauja 20 Nuoš. Taksų 
Sumažinimo

Belgradas. — Jugoslavi
jos Informacijų Ministerija 
išleido pareiškimą dėl už
sienyje leidžiamų gandų 
apie ^persekiojimą katalikų 
bažnyčios bei žudymą kata
likų kunigų. Tie visi gan
dai, sako ministerija, yra 
išmislas, bjaurus melas. Ju
goslavijoje nepersekiojama 
jokia religija.

Washingtonas. — Repub- 
likonai nori laimėti žmonių 
pasitikėjimą, puldami de
mokratų administraciją dėl 
taksų. Jie sako, kad ši ad
ministracija labai išlaidi. Jų 
kontroliuojama administra
cija būtų, girdi, taupesnė. 
Jie reikalauja, kad 1947 
metais taksai būtu suma
žinti 20 nuoš.

Chinijos Chiang Kai-Sheko Vyriausybė
Sakosi Turinti Didelių Laimėjimų

Nankingas. — Chinijos 
valdžia išleido pareiškimą 
apie eigą civilinio karo. Ji 
sako, kad ji turinti milži
niškų pasisekimų. Komu
nistų armijos jau galutinai 
esančios atstumtos nuo 
Nankingo, prie kurio jos 
jau buvo tik už 30 mylių 
keletas dienų atgal. Val
džios armija paėmus mies
tą Lingpi, kuris randasi už 
50 mylių nuo Suchow. Ki
ta Chiang Kai-sheko armi
ja įsiveržusi į komunistų 
kontroliuojamą Kiangsu -

Anhwei teritoriją ir laimė
jus keletą mūšių. Dar kita 
armija paėmus miestą Pan- 
tachi, kuris randasi už 45 
mylių nuo Nankingo.

Toliau pareiškimas sako, 
kad valdžios armijos susi
tinkančios tiktai menką ko
munistų pasipriešinimą.

Komunistų radijas iš Ye- 
nan skelbia, kad Chiang 
Kai-shekas pradėjo net še
šis ofensyvus. Tuo tarpu 
valdžia skelbia, kad komu- 
n i s t a i t e b evedą atakas 
Shansi provincijoje.

greso Sesijos Kovai su 
Infliacija

Pakėlė Darbininkams Algas
Viena. — Austrijoje Ta

rybų Sąjungos kontroliuo
jamų fabrikų darbininkams 
tapo gerokai pakeltos al
gos. Austrijos valdžia tuo 
pakėlimu esanti nepasiten
kinus. Jinai negalėsianti 
palaikyti savo valiutos.

Dienraštis Daily Work
er ragina žmones reikalau
ti, kad tuojau būtų sušauk
ta specialė Kongreso sesija

i ir priimta griežta kainų 
kontrolė. Laikraštis nuro
do, kad šis naujas OPA yra 
didelė apgavystė ir negalės 
pastoti kelio infliacijai. Jo- Italijos ?arlamentas Is 
I v W " V l w * 1 » . 'B M • V I

kainų kpn- reiske rasitikejimą 
to pasira- ir i • •

kili būdu, girdi, nepasibaigė 
masių kova už 1 
trole. Prezidento
šymas OPA dar nereiškia, 
kad reikia nieko nebeveikti.

Kabinetui
Roma. — Premjero Gas- 

peri vadovaujamas kabine
tas gavo parlamento pasiti
kėjimą. Už pasitikėjimą 

_____  balsavo 388, o prieš tiktai 
Washingtonas. - Agri-153’ Prieš pasitikėjimą bal- 

kultūros Departments ap- *aY.° .“rchistai ir kiti 
rokuoja, kad rudenį mėsos I desinieP elementai.
kaina labai pakils. Pakili- Savo dviejų valandų pra-» 
mas galėsiąs siekti nuo 15 kalboje premjeras smarkiai 
iki 35 nuoš. i puolė darbo unijas ir komu-

D e p a rtmentas numato, nistus ir tuomi iššaukė 
kad 1947 metais mėsos bus! smarkų pasipriešinimą iš 
visu bilionu svarų mažiau, j komunistų pusės. Tačiau 
negu buvo 1946 metais, o komunistai irgi balsavo už 
net 3,000,000,000 svarų ma- pasitikėjimą kabinetu, nes 
žiau, kaip 1944 metais, kuo- tuo tarpu geresnei valdžiai 
met buvo pagaminta 24,- i sudaryti nenumatoma gali- 
006,000,000 svarų. ' mybių.

Sako, kad Mėsos Kaina 
Labai Pakils šį Rudenį

Pasirodo, kad Atominės Bom 
bos Padaryti Laivams 

Nuostoliai Didesni
Bikini. — Dar vis tebeei-.ta 75 įvairių rūšių kariniai 

na tyrinėjimas, kiek žalos ; laivai. Dabar paaiški, kad 
nuskandintas buvo ne tik
tai milžiniškas karo laivas 
“Arkansas”, bet taip pat 
lėktuvų nešiotojas “Sarato
ga” ir dar aštuoni kariniai 
laivai, o kiti šeši laivai su
gadinti. Manoma, kad galu
tinam apskaičiavime nuos
toliai bus dar didesni. Dar

■ pilnai nenustatyta, kiek ža- 
; los padaryta sugadintiems 
; laivams.

dedant per tą laikotarpį ga-! -----------------
mybos lėšų pakilimą. O tai j n t: - n,;,. • 
reiškia didelį kainų pakili-! VarD 6C1Ų Dakai 
mą. Sumažėjo

Nauji Patvarkymai
Naujam įstatymui įėjus 

galion, .tuojau prasidėjo iš 
OPA eiti nauji patvarky
mai dėl kainų ir randų. Pir
ui i a u s i a paskelbta, kad 
tuojau turi būti atsteigtos 
visos randos, kurios buvo 
prieš birželio 30 dieną.

Krautuvninkai turi lauk
ti naujų patvarkymų dėl 
kainų. Tų patvarkymų bus 
daugiau kaip šimtas dėl 
įvairiausių produktų.

padarė laivams atominė 
bomba, išsprogdinta prieš 
keletą dienų vandenyje. Toj 
apylinkėje, kur bomba bu
vo nuleista, buvo pastaty-

Atsteigtas OPA, bet Maisto Kainos bus 
Pakeltos ir Gyvenimas Turės Pabrangti

Washingtonas. — Liepos 
25 dieną Kongresas galuti
nai priėmė ir prezidentas 
Trumanas pasirašė bilių, 
kuris atsteigia OPA ('Of
fice of Price Administra
tion). Bet pasirašydamas 
bilių, prezidentas pareiškė, 
kad jis nepajėgs pasiekti to 
tikslo, kurio Amerikos žmo
nės ir valdžia nori, tai yra, 
pilnai sulaikyti infliaciją, 
neleidžiant kainoms pakilti. 
Tačiau, jis sako, jeigu pasi
rodys, kad greitas ir grieže 
tas yra reikalas, jisai su
šauks specialę Kongreso 
sesiją ir reikalaus naujo 
įstatymo.

Prezidentas Trumanas Pasirašė Naująjį Bilių, Kuris Atstei- 
gia OPA, Bet Sako, kad Jis Juomi Nepasitenkinęs 

“1 

Ką Naujas Įstatymas 
Nurodo?

Šis atsteigtas OPA lei
džia arba reikalauja, kad 
tūli produktai būtų visiš
kai'išimti iš kainų kontro
lės, o. kitiems produktams 
būtų pakeltos kainos.

Naujasis įstatymas dėl 
kainų; ir randų kontrolės 
pašaljna kainų lubas nuo 
svarbiausių daiktų, kurie 
paliečia plačiausias mases. 
Nors:visos randos yra at- 
steigįamos tos, kokios bji- 
vo prieš birželio 30 d., kuo-

met senasis OPA įstatymas 
pasibaigė, bet už tai maisto 
produktų kainos nesugrąži
namos į tą patį lygį. Mėsos, 
kiaušinių, pieniškų pro
duktų, grūdų ir daugybės 
kitų maistiškų daiktų kai
nos pasilieka be lubų. Tai
gi, darbo masių pragyveni
mas turės pakilti.

Toliau, įstatymas nurodo, 
kad būtų pakeltos kainos 
ant įvairių pramonės pro
duktų. Sako, kainos turi 
būti nustatytos tokios, ko
kios buvo 1940 metais, pri-

Londonas. — Rinkimuose 
nario į parlamentą North’ 
Battersea rajone laimėjo: 
darbiečių kandidatas Doug-* 
las Day. Jis gavo virš 11‘ 
tūkstančių balsų, o konser
vatorių kandidatas tesurin
ko apie keturis tūkstančius* 

j Svarbu tas, kad genera
liniuose rinkimuose tame 
pačiam rajone darbiečių 
kandidatas buvo išrinktas 
didesne balsų dauguma. Jis 
tada gavo virš 14 tūks.
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Amerikos Generolas Apie Chiniją
Pasitraukęs iš tarnybos, mūsų šalies brig, genero

las Evans F. Carlson, buvęs marinų korpuso koman- 
dierius, patardamas amerikiečiams perskaityti chinų 
veikėjos Sun Yat-sen atsišaukimą, sako:

“Kaip ilgai Amerikos ginkluotos jėgos bus Chinijos 
žemėj, ir kaip ilgai mes teiksime pagalbą pinigais ir 
ginklais Nankingo vyriausybei, taip ilgai reakcionie
riai, kurie viešpatauja toj valdžioj, nepadarys jokių žy
gių sudarymui tikrai koalicinės Chinijoj valdžios, kuri 
vienintelė užtikrintų taiką ir pravestų demokratines re
formas.”

Tą pačią dieną iš Peipingo, Chinijos, rašo amerikinis 
korespondentas Mr. A. T. Steele, kad jis kalbėjosi su 
daugeliu Chinijos liaudies vadų, kaip komunistų, taip 
ir liberalų. Jie visi įsitikinę, kad, jeigu tik Amerika su
laikytų pagalbą reakcinei generolo Chiang Kai-sheko 
valdžiai, tai Chinijoj baigtųsi karas.

Jie sakė, kad palaikymas Amerikos ginkluotų jėgų 
Chinijoj yra pavojus pasaulinei taikai. Jie nurodė, kad 
naminis karas Chinijoj gali išnaujo uždegti pasaulinį 
karą, kuriame žūtų milionai ir Amerikos žmonių. Štai 
kodėl mūsų piliečių pareiga reikalauti prezidento Tru- 
mano, kad mūsų ginkluotos jėgos būtų atšauktos iš 
Chinijos ir sulaikyta reakcinei Chiang-Kai-sheko val
džiai parama._____________

Neatskiria Fašistinių Nuodų Nuo 
Vertingos Literatūros

Jungtinių Tautų Taryboj, Japonijoj, įvyko smarkūs 
debatai. Sovietų Sąjungos atstovas generolas Kuzma 
Derevenko jau pirmiau pasiūlė 21-ną punktą pagerini
mui Japonijoj darbininkų, valstiečių, žvejų ir inteligen
tijos būklės.

Jungtinių Valstijų generolo MacArthuro atstovas 
George Atcheson, kuris savo reakcioniškumu kelis kar
tus pasirodė, prieš tai išstojo, išvadindamas Sovietų pa- 
siūlijimus “komunistine propaganda”. Tada generolas 
Derevenko susišaukė apie 300 spaudos atstovų ir tuos 
punktus jiems pateikė, pareikšdamas: “Perduokite savo 
spaudai ir lai Japonijos darbo masės atsiliepia, ar čia 

> yra komunistų propaganda ar pasiūlijimai, žadą ma
sėms laimingesnį gyvenimą.”

Žinoma, tas gen. Derevenko pasielgimas nepatiko ge
nerolui MacArthurui ir jo atstovui Atchesonui. Kitame 
Jungtinių Tautų Tarybos posėdy j Mr. Atcheson ir vėl 
pasirodė nesuprantąs demokratijos, nors labai apie ją 
šūkauja.

Generolas Derevenko pasiūlė, kad generolas Mac- 
Ąrthuras įsakytų Japonijos vyriausybei bėgyj dviejų 
mėnesių surinkti visas japonų fašistinęs knygas, sulaiky
ti skleidus fašistų žurnalus ir laikraščius.

Mr. Atcheson, kaipo Tarybos pirmininkas, tuojau 
pradėjo šaukti, kad tas pasiūlijimas yra “priešingas de
mokratijos principams,” kad tai būtų paneigimas “lais
vės žodžio ir spaudos,” kad tai būtų ėjimas Hitlerio pė- 

| ’ domis.
Generolas Derevenko pareiškė didelį pasipiktinimą, 

kad Mr. Atcheson neatskiria, kada naciai degino pa
saulinę literatūrą, ir kada reikia sunaikinti fašistų nuo
dus, kurie skleidžiami kurstymui Japonijos jaunimo ir 

’ žmonių prieš kitas tautas, ypatingai Amerikos žmones. 
Į debatus įsivėlė ir kitiy šalių atstovai, net Anglijos at
stovas ir tai pareiškė, kad negali sutikti su Mr. At- 
cheson’o “demokratija,” kad dabartinėj padėtyj Jungti
nės Tautos dar negali suteikti Japonijoj žodžio ir spau
dos laisvės visiems, tai yra ir fašistams, nes taip elgian
tis negalės ten įvykdyti demokratinės tvarkos.
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Popiežiui Pagailo Nacių Vado
Kada Raudonoji Armija suėmė nacių vadą Arthurą 

| Greiserį ir perdavė Lenkijos liaudies‘ teismui, tai suju
do jo išgelbėjimui Vatikano .popiežius. Popiežiaus or
ganas L’Osservatore Romano kelis kartus pasisakė

fei “prieš žmonių žudymą.”
Kada Vatikano popiežius sužinojo, kad demokratinės 

Lenkijos teismas nusprendė pakarti budelį A. Greiserį, 
tai popiežius tuojau įteikė Lenkijos atstovui Romoj po
nui Stanislovui Kotui “apaštolišką prašymą,” kad ne
žudytų Greiserio, nes “žudymas žmonių yra priešingas 

£ • katalikiškam mokslui.”
Šis Vatikano popiežiaus pasielgimas* dar kartą pa

rodo, kaip jam yra prie širdies hitlerininkai. Greise- 
ris yra atsakomingas už dešimtų tūkstančių lenkų kata
likų gyvastis! Greiseris buvo Poznaniaus mieste ir 
apylinkėj Hitlerio vadu, kurio įsakymu išnaikinta ištisi 
miesteliai! Kada Greiseris ir jo fašistų šaika žudė žmo
nes, korė, kardais kapojo, gyvus pečiuose degino, tai 
Vatikano popiežius nei žodelio prieš tai neištarė.

Manome, kad šis jo pasielgimas daugeliui katalikų 
parodė tikrą popiežiaus veidą.

KAD AKĖJA, TAI 
AKĖJA.

Am. Lietuvyj (š. m. lie
pos 20 d.) W. M. Klausutis 
(Čekanauskas - Chase), bu
vęs paskutiniame SLA sei
me rašo savo įspūdžius. 
Juose jis užpila karšto van
dens už tūlų ponų kalnie- 
riaus. Pasildausykite:

“SLA pravesta konversija, 
kaip tūli seimo delegatai .pa
sisakė, finansiniu ir morali
niu atžvilgiu rezultatas blo
go gaspadoriavimo buvusių 
SLA valdovų, tai daviniai jų
jų ignorantiškumo, neatsar
gumo ir nekompetentišku- 
mo. SLA gavo didelius nuo
stolius blogais investmentais, 
susilankė neįskaitomo turto 
virš pusės milijono dolerių! 
Investuoti SLA narių ap- 
draudos rezervų pinigai žu
vo. Prie to yra kitos priežas
tys, būtent, SLA narių pase
nku as, padidėjimas mirtin
gumo. Nors p. Vinikas, SLA 
Sekretorius, aiškino, kad pa
staruoju laiku jaunųjų narių 
mirtingumas pralenkė senų
jų narių, bet jo pareiški- 
tams” seimo statistikos “fak- 
mams ir statistikos “fak- 
kėjo, su abejone jo “faktus” 
priėmė.

’’Vinikas pasižymėjo SLA 
seimams davimu statistikos 
žinių, šioj srityj jis pasirodė 
labai geniališku statistikų. 
Deja, delegatai sako: jeigu 
jo statistikos tiek teisingos ir 
praktiškos kaip tūli jo pra
nešimai, tai negalima, joms 
patikėti be patikrinimo,; ne
suderinamos su logika’ kaip 
tūli jo pareiškimai, kuriuos 
seimo delegatai nuneigė kai
po nesuderinamus su tikro
ve.

“Vinikas statistikų “spe
cialistas”, bet kaip adminis
tratorius SLA organizacijos, 
toli gražu netobulas, nes ne
sugebėjo per eilę metų pa
rengti organizacinių planų 
organizacij os ekspansi j ai, 
gavimui naujų jaunų narių.”

Taip, SLA valdovai vadi
nasi “genijais”, bet jų geni- 
jalumas buvo parodytas pa
čiame seime. P-nas Klausu
tis nurodo:

“Seimo atstovai, ypač 
kuopų sekretoriai, kurie 
vykdė konversiją, susidūrė 
su neaiškumais joje, surado, 
kad daug apskaičiavimų pa
duotų nariams turintiems to
kį pat amžių, tiek pat laiko 
išbuvusiems Susivienijime, 
tokio pat laipsnio apdraudą 
turinti, bet nevienodos jųjų 
mokestys, vieni perdaug 
“pajauninti,” kiti mažiau, 
jųjų kreditai likusių pinigų 
rezervuose nevienodi, šį fak
tą patvirtino buvęs SLA 
Prez. S. Gegužis pareikšda
mas, kad jis gavo dvi apli
kacijas skirtingu laiku persi
kėlimui į naują formą ap- 
draudos, bet jose skirtinga 
suma jo mokesčių ir kitų 
privilegijų. SLA 207 k p. at- 
stov. J. Tvaronaitis turėjo 
tokias pat pastabas, Inž. 
Norkus pareiškė tokį pat pa
tyrimą konversijos netobulu
mų, skirtingų apskaičiavi
mų.

“Deja, diskusijose pato
bulinimo konversijos nepa
siekta. Del stokos laiko ir 
daugelio seimo atstovų igno- 
rantiškumo, n e s u p ratimo 
konversijos netobulumų, at
sirado delegatų, kurie parei
kalavo uždaryti diskusijas, 
to tik ir reikėjo seimo va
dams.”
Seimo vadams, žinoma, 

patiko “diskusijų uždary
mas”, kadangi: juo mažiau 
delegatai 
mažiau 
iškils.

Toliau:
“Buvo

jos formoj —maža pataisa, 
kurioje buvo noras apsaugo
ti senelius narius nuo išmeti-

priduota rezoliuci-

FLIS.

Londonas. — Egipto 
premj. Nokrashi prisiuntė

diskusuos, tuo 
kiaulysčių viršun

, T-r-TTTv ■ —;-;t t---■

dos įstatymus valstijų ma
žai- ką težinąs (pasirodė, 
kad jis mažai težino ir apie 
SLA konstituciją)...”

Dar toliau:

mo iš SLA, būtent, tokius 
narius išlaikyti, kurie mokė
jo į SLA 30-40 ar daugiau 
metų, kurie 
dirbti, neturi 
keti už savo 
me reikale,
OI i ui, kuris šį reikalą pakėlė 
ir jo iniciatyva pagaminta 
rezoliucija viršminėtai patai
sai. Bet gi rezoliucijai pa
sipriešino 'SLA sekr. p.'’Vi
nikas aiškindamas, kad ‘ to
kio pasiųlinimo negalima 
priimti, nes SLA turi 65% 
narių, kurie nuo’: 65 ligi 85 
metų amžiaus. Jeigu būtų 
priimta rezoliucija, kurioje 
sakoma, kad po pravedimo 
konversijos, kuri duosią lėšų 
fondui apie $90,000 pajamų, 
tai mokant senelių narines 
mokestis davimu jiems subsi
dijų iš lėšų fondo būtų su
naudoti visi lėšų fondui gau
ti kas metą pinigai, neliktų 
pinigų administravimui SL- 
A., išmokėjimui viršininkam 
algų, darbininkams algų, ki
tokioms administracinėms iš
laidoms.”
Bagočius taipgi nekaip 

ten pasirodė. Klausutis ra
šo, kad “laike šių diskusijų 
buvęs SLA prez. F. J. Ba
gočius suvaidino profesio
nališką ‘komediją’... klausi
mus statydamas aktua- 
rams... Jis pasisakė, kad 
buvo 10 metų SLA prezi
dentu, dargi esąs advoka
tas, bet jis prisipažino ak- 
tuarams, kad apie apdrau-

“Pildoma Taryba užtvir
tinta, seimas nutarta laikyti 
Bostone, žodžiu, pravertus 
konversiją viskas žaibo tem
pu užbaigta. Bet upas seimo 
atstovų negeriaUsias. Kyla 
klausimas, kaip kuopų na
riai vertins šio seimo nutari
mus ir konversiją. Pesimisti
nė dvasia 
atstovų i 
Tarybos 
tenkinti 
kaip tūli ;
pravedimu ir tuo būdu suda
rymu sąlygų SLA viršinin
kams lengvatų, nes dabar 
jųjų nevargins valstijų ap- 
draud. departamentai (nors 
laikinai, per keletą metų — 
aut.), kita, po pravedimo 
konversijos maximum ap
skaičiuotas, SLA lėšų fondas 
turės pakankamai pinigų ir 
viršininkai galės gauti algas, 
išmokėjimą visų jųjų išlaidų 
sąskaitų, nereikės jiems gin
čytis del stokos pinigų ir tū
lų sąskaitų išmokėjimo, žo
džiu, dabar SLA finansinis 
aparatas veiksiąs kaip svies
tu pateptas, finansiškų prob
lemų nebus tiek daug, darbi
ninkams ir viršininkams al
gos bus išmokėtos, lėšų fon
de deficitų nebus kaip lig 
šio buvo.”

(Tąsa 5-mc pusi.)

"Senų Tėvynių” Prob 
lemos ir Amerika

tautinės kilmės, rasės arba 
tikybos, yra pastovi taika. 
Taika priklauso ne nuo ko
kių pranešimų, bet nuo tin
kamo išrišimo visokių 
skriaudų, apvylimų, piktu
mų ir neapykantos.

“Cleveland© piliečiai iš

tikėti į šios 
principus/’ 

Cleveland.”

Naturalizuotas Amerikos 
pilietis stipriai reaguoja į 
įvykius jo gimtame krašte. 
Tie įvykiai jį visada domi
no, bet niekad nedaugiau 
kaip dabar, po istorijos bai
siausio karo. Daugumoje 
Amerikos apylinkių jaučia
me Europos įtempimą — ir. Centralės ir Pietrytin. 'Eu- 
tą faktą žino visi Amerikos j ropos stengiasi išrišti vi- 
pareigūnai.

Cleveland, Ohio, vietiniai 
pareigūnai gerai supranta 
žmonių santykius. Jie su
pranta tautybių įtempimus 
šiame mieste, kur didžiu
mą gyventojų sudaro iš Eu
ropos atvykę žmonės. Šio 
miesto pareigūnai sutvėrė 
League of Human Rights. 
Savo nesenai išleistoj kny
gelėj “This is Cleveland” 
organizacija stengiasi iš
aiškinti, kaip tie įtempimai 
įvyko ir kaip pirmos ir ant
ros kartos clevelandiečiai 
gali vartoti savo istorinius 
ryšius su sena tėvyne pa
dėti naują šalį.

“Pilietis tūri 
demokratijos 
sako “This is 
“Šie principai, kurie skelbia 
žmogaus laisvę ir lygybę, 
gali būti pritaikinti kitoms 
tautoms. Ir kokis amerikie
tis to nepageidauja? Čekai 
jau 1938 m. stengėsi tą į- 
vykdinti, lenkų konferenci
jos, slavų kongresai ir pana
šūs kiti tautiniai susirinki
mai laikyti Clevelande tą 
faktą pabrąžia. Jų nariai 
pageidauja savo tėvynėms 
viską, ką jie čionai rado. 
Visi clevelandiečiai privalo 
sekti tuos jų veikimus, kad 
jie gerai suprastų ryšį su 
senomis tėvynėmis.

“Būtų lengva prašyti na
rių tų grupių užmiršti lo
jalumus savo tėvynėms ir 
tapti “gerais amerikie
čiais.” Būtų lengva, bet tas 
nieko nereikštų. Jų tas su
sirūpinimas padaro iš jų 
geresnius a m e r i kiečius. 
Nes kiekvieno amerikiečio 
pageidavimas,,, nepaisant

sus tuos nesutikimus. Su
prasdami viens kitą, jie ta
me yra ekspertai. Bet kar
tais jie gali virsti partiza
nais kitų šalių, ne savo A- 
merikos, ir kadangi parti
zanai nėra teisingi, jie gali 
užmiršti, kad jie prisiekė 
užlaikyti lygybę visiems. 
Net ir dabar jų kalba pilna 
seno pasaulio mažumų bė
dų.

Tokių tautinių grupių 
nariai užmiršta tą' faktą, 
kad tie Amerikos nacionali
stai lygiai ir juos puola, 
juos vadina “foreigners”.

League of Human Rights 
įsitikinusi, kad Cleveland© 
lenkai, jugoslavai, rumunai 
ir čekai gali prisidėti prie 
išrišimo problemų Centra- 
lėj ir Pietrytinėj Europoje. 
Tegul jie padeda amerikie
čiams suprasti jų šalis, ir 
tegul padeda savo šaliai ge
riau suprasti, kaip Ameri
kos demokratija veikia.. 
Demokratija davė visiems 
Cleveland© piliečiams ly
gią pilietybę nepaisant ra
sės arba kilmės.

“Lygi pilietybė, nepai
sant kilmės”, sako “This is 
Cleveland’’, “sunaikina po
litinių mažumų speciales 
teises”. Čia, Amerikoj, tu
rime pripažinti kultūrinių 
mažum. teisę išsireikšt, jei
gu norima kada ir kaip. Y- 
ra puiki dirva išrišti Euro
pos mažumų problemas ir 
išnaikinti -nesutikimus tar
pe .tautinių grupių šioje ša
lyje. Amerikiečiai, kilę iš 
centralės ir pietrytinės Eu
ropos, turėtų būti pirmi 
kovoje dėl lygybės visiems 
Europoje.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

BULLETS MADE by Amer
ican munitions makers 

helped the Germans to kill 
American soldiers during 
World War I. Mortar shells 
made by the Garsson muni
tions combine killed American 
soldiers in combat and in 
training during World War 
II. The soldiers took it in the 
guts. The profiteers took it in 
the till. What price glory?

—o—
Violence has become the 

creed of certain champions of 
American “free enterprise.” 
A call to use brass knuckles 
against labor is contained in 
an edition of “American Wool 
and Cotton Reporter.” The 
journal is the mouthpiece of 
America’s textile manufactur
ers.

Max Lerner uncovers this 
open call to deliberate law
lessness and naked violence in 
a story he wrote for PM la^t 
Tuesday. Among many ex
cerpts from the trade publi
cation is this one:

“The professional labor 
union leaders can start strikes 
whenever they want to, and 
they can hire thugs and gun 
men and knuckle dusters ;as 
pickets. Why can’t the textile 
manufacturers, the employers, 
fight it out and hire thugs 
themselves to out-picket the 
pickets. That’s the way it used 
to be in the old days and in 
the old days this was a pretty 
good country.”

Yes, the ‘ole days of open
shops, long hours and low 
wages. The good old days 
with a little something extra 
added — fascist violence 
against labor. Un-American? 
Humf!

Dept, fixes things for them. A 
case in point is that of Gen
eral Denikin, notorious pog- 
romist. He came to America 
from Paris on a visa issued 
by the Consulate in Paris un
der the Soviet quota, accord
ing to a letter received from 
the State Department by the 
American Slav Congress. 

—o—
In Chicago on July 21 Con

gressman O’Konski declared: 
“We must here and now de
mand Lithuania’s full and 
complete freedom.” 
who’s talking. This 
same man who once 
“We are fighting a futile and 
senseless war fraught with 
peril for the future,” and: 
“Why should our boys fight 
on the scattered fronts of the 
world ?”

—0—
Ail sorts of rascals are free 

to come and go as they please. 
Even more so if the State

While Britons were comp
laining against the bread-ra
tioning system, the British 
Food Ministry announced that 
the candy ration would be in- 

' creased. This is adding a su
gar coat to a bitter pill.

—o—
But if the hungry Briton 

finds the candy-coated pill too 
hard to swallow, there’s still 
the comfort of washing it 
down with diluted beer. The 
beer supply, the Food Min
istry has announced, will soon 
be 15 percent above the pre- 
w ai level.

---- 0-----

Kissing babies was part of 
a politician’s routine. Now it’s 
giving » away nylons to the 
ladies. This is the latest poli
tical trick being used by Chi
cago’s Anthony Olis. Olis is 
the oft-nominated candidate 
who has never made the 
grade of being elected to a 
public office.

Skaitytojų Balsai
Perskaityk ir Pagalvok!

* Johanna parašė trumpą 
straipsnelį po antgalviu: 
Tautažudžiai. Tas straips
nelis tilpo Laisvėje Nr. 
165, liepos. 18 d. š. m. Lais
vės skaitytojau, dar sykį 
paimk į rankas tąjį nume
rį ir perskaityk: “Tauta
žudžiai”. Perskaitęs, giliai 
apsvarstyk — pagalvok, 
kas tame straipsnelyje pa
sakyta. Ir užsiklausk savęs, 
kas tu esi: žmogžudis ar

goB op

geradaris? Jei buvai su
klaidintas ir tapai žmogžu
džiu — liaukis bebuvęs. 
Tapk geradarys! Atsirai- 
tyki rankoves ir dešimte
riopai atsilygink savo tau
tos nariams. Laisvė, Vil
nis, Tiesa, Šviesa tau nu
rodo teisingą, tiesų kelią 
prie gyvenimo palaimos žy
giui) tė j. —

Rytų Demokratija išnai
kino klaikią prarają tarp 
turčių ir vargdienių.

Rytų Demokratija įsteigė 
mokyklas, kuriose mokslo 
programas pagrįstas tyro 
mokslo pagrindais; be prie
tarų, be burtų ir be spėlio
jimo. Kapelionai, rabinai, 
popai ir pastoriai paliuo- 
suoti ant visados iš mokyk
los jaunuolių proto nuodiji
mo !

Dr. A. L. Graičūnas.

'Anglijos Eksportai Padidėjo
----------—

Londonas. — Karo metu 
Anglijos eksportai buvo nu- 
puotę iki 45 nuoš., palygi
nus su prieškariniais eks
portais. Dabar jie smar
kiai pakilo — dabar Angli
jos eksportai jau pasiekė 
prieškarinį lygį.

Washingtonas. — Prezi-, 
dentas Trumanas paskyrė 
Federal Reserve Boardo di- 

Į rektorių Szymczak vado
vauti ekonominį atstatymą 
Vokietijoj. Jis laikomas 
ekonominiais reikalais spe
cialistu.

Dallas, Texas, veteranai pi- 
kietuoja apartmentą, priklau
santi Mikui O’Daniel, sūnui 
senatoriaus W. Lee O’Daniel, 
kuris, vadovavo panaikinto-1 
jaips OPA. Jaunasis O’Daniel j Anglijos valdžiai apgailes- 
pasimojo išmesti veteraną iš ■ tavimą dėl išsprogdinimo 
buto pirmą dieną po OPA| Palestinoje viešbučio ir žu- 
mirties. | vimo tiek daug žmonių.
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DAILĖS KŪRINIU PARODA

Žemaitės Tekstai ir Jų Redagavimas
Žemaitės raštų vertė auga slenkant 

metams. Jos pačios svajonė matyti sa
vo raštus paskleistus masėse 10,000 ti
ražu, atrodo, realizuosis. Kaip jos raš
tus leisti, kaip jos paliktus tekstus ver
tinti ir redaguoti, kaip vertinti ankstes
niųjų redaktorių darbą — tie klausimai 
yra aktualūs. Lig šiol tėra išleista 4 
tomai (red. Jablonskis, Salys, Žiugžda). 
Gal dar apie tiek susidarytų iš Ameri
kos laikraščiuose spausdintos ir nespau
sdintos beletristikos, publicistikos, pole
minių ir pusiau etnografinių rašinių, 
dramų, atsiminimų, laiškų. Patys stam
bieji jos kūriniai prieinami iš originali- 
nių jos pačios rankraščių (kitų net po 
2-3 egz.) Kaune, iš nuorašų Vilniuje. 
Esama varijantų, esama ir dingusių.

Pirmieji Žemaitės laiškai ir rankraš
čiai parašyti tarmiškai: dijna numij, 
apej ir t.t. Ir po 10 metų ji kartais pa
rašo: “kon rejk”, melouja”, bet šiaip jau 
pagrindinių tarmės bruožų netenka. Pe
reinamajame laikotarpy j ji ima greta 
vienaip ir kitaip rašyti: kap-tep-kaip 
teip; anims-aniems; anksti-anstij-anks- 
tie ir t.t.

Sumišimą jos galvoje padarė jos pata
rėjai, taisytojai, redaktoriai, nes mokėsi 
naujų dalykų ji ilgai, lėtai, tad greta ė- 
mė vartoti ir taisytojų-kalbininkų įsiū
lomas formas ir savas, gimtąsias. Betai
soma ir pašokinėjusi šen ir ten, pati jau 
nebežino kaip rašyti: motina ar moty- 
na, veizėti ar veizdėti, skriausti ar 
skausti; žolė, knyga ar žolės, knygos; 
jaunystė — jaunybė ar jaunatvė. Mat, 
šito iš jos reikalavo mokytis pats Jab
lonskis. Čia sutikdama, čia purtydamas! 
tų patarimų, ji pamažu mokėsi, kaip ma
tome, net ir tokių dalykų, kurių dabar... 
jau niekas nebesimoko... Besimokydama 
Žemaitė ir ėmė greta rašyti: palociai ir 
rūmai, lošti ir griežti, brėžukai ir degtu
kai. Daugelį savo seniau taisytų daly
kų Jablonskis, ruošdamas spaudai I to
mą, pamėgino grąžinti atgal. Tokiu 
būdu Žemaitės raštai atspindi dabar ne 
tik tai, kaip pati Žemaitė pamažu lau
žėsi iš barbarizmais užterštos žemaičių 
tarmės į bendrinę ir gryną kalbą, bet 
taip pat ir tai, kaip kūrėsi kalbininkų (ir 
ypač Jablonskio) pažiūros į atskirus 
kalbos klausimus.

Abu tolimesnių tomų redaktoriai (Sa
lys ir Žiugžda) tarytum stengėsi savo 
darbo būdu neatsistoti prieš Jablonskio 
duotas (I t.) darbo gaires. Tačiau prak
tikoje kiekvienas iš šių redaktorių nuėjo 
pagal savo supratimą. Visi trys redak
toriai, bet ypačiai pats Jablonskis, neiš
kenčia neįsiveržę ir į pačią sakinio kon
strukciją, žodžių tvarką, neprasikišę su 
savais logikos ar stiliaus samprotavimais 
Žemaitės tekste. Ano meto rašytojai- 
beletristai (1895-1905) kalbos nemokė
jo; taisytojai buvo ir jautėsi vieninteliai 
autoritetingi kalbos mokovai, ir todėl jie 
taisė ir mokė visiškai ir iki galo pasi
kliaudami savo kalbiniu protu. Žemaitė 
klausydavo autoritetingo kalbos mokovo 
taisymų. Tačiau vėliau dėl tų kalbos tai
symų tarp Žemaitės, Jablonskio ir Bu
lotų atsirado net truputėlis suirzimo. 
Jablonskio redagavimo darbas — tai au
toritetingo ir savimi pasitikinčio moky
tojo darbas. Principiškumas ir nuosek
lumas iš jo darbo išslydo, be būtų prie
žasčių, ir dėl to, kad jis labai išplėtė 
“klaidos” sąvoką (siekdamas “lengvos ir 
gražios” kalbos) ir per daug viską atrė
mė į savo subjektyvų instinktą. Gal dėl 
to jis išleidinėja žodžius, išmeta ar įter
pia jungtukus, kartais dialogą vos bepa- 
liečia (pav. Topylio pasakojimasis), o 
kartais lygiomis taisė su nedialoginiu 
tekstu, tuos pat barbarizmus čia išmeta, 
čia vėl palieka, vienų prielinksnių varto
seną taiso perdėm, kitų — visai neliečia. 
Jis taiso ir mažiausius kalbinius (anų 
laikų pažiūromis) nusižengimus: kita
me — antrame, kame — kur, ana — ji, 
tarytum — tartum, turbūt — turi būti 
(tur būti), ką tik — dabar, tėtušėlis — 

. tėvelis. Kartais jis ištaiso gražiausius

posakius, pav.: “išrado sau šiokį - tokį 
knyburį” į “šį tą knyburiavo.” A. Bulo
tienė rašo, kad “Žemaitė labai brangino 
ir rūpinosi “Kelione į Šidlavą”, skaitė 
pavykusį. Buvo labai išcenzūruotas Jab
lonskių, ir visus apie kunigus neprielan
kius žodžius jie buvo išmetę. “Aš atnau
jinau seną žemaitės tekstą.” Šis pavyz
dys rodo, kad autentiškas kaikurių kūri
nių tekstas, nebesant originalinio rank
raščio, jau niekad nebegalės būti atsta
tytas. 1922 m. pranešime A. Bulotienė 
meta mintį apie Žemaitės pažiūrą į tai
symus: “Dėl I tomo, Jablonskio taisyto, 
nusiskundimai ant nepriimtino dėl jos 
taisymo. “Vadinasi, ateičiai turėtų būti, 
kol dar laikas, tik vienas — abejojimo 
nekeliantis Žemaitės raštų šaltinis —tai 
jos autentiški originalai.

Būta pakeitimų, vadinas, ir dorovi
niais, politiniais, estetiniais sumetimais. 
Žinoma, geriau, kad jie niekad nebūtų 
įvykę, tačiau ano meto laikraščiai turė
jo skaitytis ir su cenzūra, ir su savo 
skaitytojų “skaistumu”. Rankraščiuose 
gana šiurkšti Žemaitė paliko nemaža 
necituotinų dalykų, kurie spausdintame 
tekste išnyko. Bet kai Jablonskis išmeta 
posakį: “O tu, karve”, turime pagrindo 
laikyti jį per švelniu. Iš ilgo anekdotiš
ko pasijuokimo “Topolyje” carizmo ad
resu iškrinta: caras, popas, gubernato
riai, užsiminimas apie Kražius; iškritęs 
visas gabaliukas apie tai, kaip klebonai 
kiaulininke uždarydavo mergą su vaiku, 
kol jos “bernužėlį” sutrukdins su kita. 
Cenzūros ir carizmo ir, aplamai, senųjų 
sąlygų jau nebėra, taigi ir šiuo atžvil
giu atsiremti į originalinius, o ne spaus
dintuosius tekstus yra būtina. Žemaitės 
skaitytojui ir nagrinėtojui svarbu skai
tyti Žemaitę, o ne Jablonskis. Reikėtų 
atstatyti ir originalinius su aprašomo
sios gadynės ir provincijos koloritu su
rištus veikėjų vardus. “Marčioje” yra 
tik Kotrė ir Jonis Vingis (ne Katrė, Jo
nas). Vad. “Autobiografija” vaizduoja 
seną dvarų gyvenimą slenkstyje iš bau
džiavos laikų, taigi, turi likti ir kolo- 
ritinės anų laikų pavardės ir intymūs 
vardai: Beniusevičia, Petrusia ir pan. 
Tas pat ir dėl veikalų vardų. Tiesa, vad. 
“Autobiografijai” Žemaitė vardo nepali
ko, bet kitiems paliko, tai gal ir reikėtų 
juos vadinti Žemaitės — autorės, o ne 
laikraštininkų duotais mechaniškais ir 
Žemaitei visai nebūdingais vardais. Vi
si Žemaitės apsakymėlių vardai yra ne
atsitiktinai ilgi: “Nelaiminga meilė” (o 
ne “Topylis”). “Ne turtuose meilė” (o 
ne “Sutkai”). Jos kaimietiška plunksna 
mėgo šį tą nusakančius pavadinimus. 
Dar viena: “Nelaiminga meilė”, “Petras 
Kurmelis”, “Velnio vestuvės, velnio ir 
pagrabas” “Nemylima marti”, 
“Ne turtuose meilė” — šie 
visi apsakymėliai nėra visai atskirai sto
vį. Jie visi sudaro Žemaitės apskaičiuo
tą ir nuosekliai įvykdytą ciklą, vardu 
“Laimė nutekėjimo”. Laiškuose ir rank
raščiuose žymima, kuri apysaka kuriuo 
šio ciklo paveikslu turi eiti. Kaip į cik
lą (apie moteries likimą nutekėjus) ir 
reikėtų į šiuos apsakymus žiūrėti, nes 
taip norėjo ir planavo pati autorė, kuriai 
(A. Bulotienės liudijimu) moteries liki
mas taip be galo rūpėjo. Bet vėl, kita 
vertus, vad. ‘“Autobiografija” (vardą 
dar turės jai kas nors išrasti) irgi yra 
tik atskirų sulipdytų pasakojimų ciklas: 
Žymantienės jaunystė, Žymanto jaunys
tė, sukilimas ir santuokinis Žymantų gy
venimas.

Lig šiol būdavo sakoma: Žemaitė ne
paliko nieko stambaus. Po čia duotų 
pastabų šią pažiūrą galima truputį pa
taisyti: Žemaitė paliko du didelius kūri
nius: vad. “Autobiografiją” ir “Laimę 
nutekėjimo.” Pirmajame ryškiai vaiz
duoja slenkstį iš baudžiavinių į pobau
džiavinius laikus, antrajame vaizduoja 
kaimo buitį, baudžiavai jau pasilikus 
praeityje. Ir abu šie dideli cikliniai kū
riniai tiek ryškiai, vaizdžiai ir išsamiai 
atskleidžia atitinkamą lakotarpį, kad ge
resnio • paminklo nė tikrai didelis rašy-

Tikrai Dėkingas Darbas
Spalio menesį Chicagoj įvykstąs Meno 

Sąjungos suvažiavimas pareikalaus iš 
visų meno mylėtojų didelių pastangų. 
Savo kelionėje po rytinių valstijų cent
rus patyriau, kad susirūpinimas suvažia
vimu tikrai didelis.

Apie suvažiavimą kalba detroitiečiai, 
bostoniečiai, brooklyniečiai, pittsbur- 
ghiečiai.

Detroite man sako:
Chicagoj ruošiamoj dailės kūrinių pa

rodoj rengiasi dalyvauti Florence Kra- 
kaičiūtė (piešiniai, jewelry, keramika), 
Irena Galinskaitė, Anelė Pridotkaitė 
(portretiste), Edith Butkiūtė - Maynard, 
Josephine Leminskaitė.

Florence Krakaičiūtės piešiamus vaiz
dus mačiau. Jos gėlės kaip gyvos. Jau 
buvau besirengęs šį-tą “nacionalizuoti.”

Be to, Detroite man pasakojo apie ki
tus gražių dalykų meisterius. Gaila, 
nepasižymėjau jų pavardžių.

Philadelphijoj išgirdau štai ką:
Olga Matukienė tūlus savo kūrinius 

turėjo visoje eilėje dailės parodų. Tuos 
kūrinius įvertina ir kitataučiai. Jie gali 
juos įvertinti labiau negu mes, nes mū
sų tarpe kompetentiškų meno žinovų ne
daug tėra.

Philadelphijoj meno srityje jau seniai 
darbuojasi Aldona Vaidžiulytė - Petro
va. Ji padarė žymaus progreso.

Kodėl šios philadelphietės negalėtų 
dalyvaut mūsų Menininkų Sąjungos ruo
šiamoje parodoje? Pakviestos jos mielai 
sutiks dalyvauti.

Baltimore j suėjau Christopher ą My
kolaitį, sūnų nesenai mirusio Mykolaičio, 
brolio Vinco Putino-Mykolaičio, auto
riaus “Altorių šešėly.”

Jis taip-pat gana gerai žinomas pie
šėjas.
Luinbio Gamtovaizdžiai

Jonas Lumbis (Bullis), jau miręs, mū
sų publikai buvo žinomas, kaipo karika
tūristas, mokąs tinkamai pajuokti lietu
viškus reakcininkus, fašistus. Bet ne
daug kas matė Jono Bullio gamtovaiz

džius, Kelis savo gamtovaizdžius, anais 
tolimesniais laikais, jis buvo išstatęs tū
loje Rochesterio parodoje.

Būnant Rochestery, atlankiau draugę 
Bullienę. Dar kartą įsižvelgiau į Jono 
menišką palinkimą. Jo gamtovaizdžiai, 
peizažai man visuomet daugiau patiko, 
negu jo politinio turinio karikatūros.

Bent dalį Jono Bullio kūrinių reikėtų 
atgabenti Chicagos parodon. Jis esąs pa
likęs visą galeriją portretų. Bent dalį jų 
reikia atgabenti Chicagon. Tegul meno 
mylėtojai pamato juos ir pasigroži.

Pereitą sekmadienį teko būti pas lie
tuviškus farmerius, Indianoj, šalę La 
Porte. Kalbėjausi su Franu Mockapet- 
riu. Jis pats nemažai piešinių sukūręs. 
Mano nuomone, Franas Mockapetris bū
tinai turėtų dalyvauti parodoje. Tegul jo 
gabumus pamato platesnio ji mūsų vis- 
suomenė.

Be to, Franas man davė adresa Al 
Downs, chicagiečio artisto. Patarė su 
juo susisiekti.

Čia aš tik apičiupai, paviršutiniai 
graibstelėjau pavardes vieno-kito mūsų 
menininko. Giliau ton temon man ne
buvo laiko įsigilinti. Bet esu giliai įsiti
kinęs, kad šioj šalyj augusio jaunimo 
tarpe yra labai didelis skaičius artistų, 
kurie meniškoj kūryboj jau atsižymėjo 
ar žada atsižymėti.

Juos reikia surast ir reikia užmegst su 
jais kontaktą.

Talentuotų vyrų ir moterų mes turime 
labai daug. Tautinis judėjimas daug lai
mės, jei mums pasiseks suartinti juos su 
senąja gentkarte. Per mus ir mūsų 
spaudą jie galės susipažinti su Tarybų 
Lietuvos menu ir jo meistrais. Jiems iš 
to būtų didelės naudos.

Taigi, mūsų motto: Ieškokime talentų i 
po visą plačią Ameriką!

Jų vardus, adresus ir informacijas 
apie juos malonėkite pranešti Meno Są
jungos reikalų vedėjui: V. Bovinas, 68- 
35 Exeter St., Forest Hills, N. Y.

Tuo tarpu rūpinkimės visi, kam meno 
reikalai arti širdies. L. Prūseika.

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
€ Nervų,
• Nemigio,
• G*azų ir Išpūtimo—

is priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Comoro. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas is 18 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; 
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti ] 
džiaugsmą malonios pa- L
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu iūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ysusipatini- 
tnui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnfi 60c vertės 
rl\l£il/u Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, tnuskulinio nugarskausmo, sustin. 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

pa
gania,

Special Pasiū'
Dabar

Siųskit šį 
lymo” Kuponą

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Comoro ir ekstra 
—60<t vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas....,

Adresas

Pašto Ofisas  ________ __ —— —
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 674-331)
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, III. ■
256 Stanley St.. Winninea. Man.. Can. |

Taika
' , j:

Platybėj marių ir dangaus žydrynėj 
Mes rašėme širdies krauju: “Taika”. 
Bet mūsų šventą parašą nutrynė 

Juoda gelmės ranka.
Nuo Baltijos lig vandenų Amūro 
Į kovą mes pakilom kaip banga 
Ir ugnimi — nuo jūros ligi jūros — 

Užrašėm vėl “Taika”.
A. Churginas.

Mėnesiena
Sidabro kurpėm vaikšto mėnuo 
Nakties didžiuliais kambariais.
Kur tik žvelgi, kur tik dairais, — 
Visur šviesu, tarytum diena.
Sidabro kurpėm vaikšto mėnuo.
Pažiūri jis į dangų tyrą, 
Į gelmę ežero vaiskaus, — 
Ir, rodos, auksas — auksas byra 
Į gelmę spindinčią ir tyrą 
Iš atsivėrusio dangaus.
Maža sumurusi pelytė 
Prabėgo balzganu lauku;
Ir aiškiam pilnačiui matyti, 
Kaip jos baili akutė švyti 
Skaidriu, kaip mėnuo, žirniuku.

A. Churginas

Svajone
Tu sugrįžti ir vėl svajone neramioji, 
Ir audrini mane sunkiais sapnais,’ 
Pro vyšnių žiedus plaštake plasnoji, 
Lange supies šermukšniais kruvinais, —
Tu, visuomet jauna, lyg amžinoji 
Dangaus žydrynė ties baltais kalnais, 
Apsvaigini mane, šauki, vilioji 
Po spindinčiais tvankios nakties 

sparnais,— 
Ir aš nuvargęs tartum lapas puolu 
Tau ant krūtinės, mylima, mana! 
Širdis vėl plaka, lyg lašai į uolą, 
Ir gimsta lūpose nauja daina, — 
Bet vėl dangus ties galva apsiniaukia, 
Ir debesų karūnos plaukia, plaukia... 
1945. XI. 1.

Antanas Venclova.

Mokykla Dvaro
Rūmuose

Ant kalno dvaro rūmai puikūs, 
Pakalnėj — lūšnos samanų, 
Ir, buvo, verks vargdienio smuikas 
Gaidas liūdnų liūdnų dainų.

Bolivijos Naujoji Valdžia 
Sustiprino Savo Pozicijas

La Paz. — Didžiausia 
Bolivijos darbininkų orga
nizacija — mainierių unija 
užgyrė perversmą ir pasi
sakė remsianti naująją val
džią. Tai skaitoma labai 
dideliu naujosios valdžios 
laimėjimu. Manoma, kad 
ir kitos darbo unijos pasi
sakys už valdžios rėmimą.

Tuo tarpu valdžia pas
kelbė, kad senosios dikta
tūrinės valdžios buvę par- 

I eigūnai bus teisiami kaipo 
kriminalistai.

Washingtonas. — Seno- 
siso Bolivijos valdžios am
basadorius rezignavo ir sa
kosi grįšiąs namo.

tojas - eruditas negalėtų sau linkėti. 
Redaktor. ir leidėjų dalykas: grįžti prie 
pirminių Žem. šaltinių, atstatyt visa, kas 
buvo pakeista ar išmesta, ir duoti liau
džiai jos raštus ne įvairiomis, bet viena 
redagavimo norma nustatytus. Tačiau 
vėl, rasti vienai, tvirtai redagavimo nor
mai yra tik vienas kelias, kuriam ma
žiau grės subjektyvumo sūkuriai: reikia 
perduoti ją liaudžiai gryna bendrine kal
ba: 1. išsaugojant dialogų koloritą, 2. iš
saugojant žodyną, neturintį atitikmenų 
bendrinėje kalboje, 3. aklai išsaugojant 
jos sakinio stilių ir 4. visiškai neliečiant 
jos logikos, minties, turinio, temos. Tuos 
tekstus, kurie iš viso nebus reikalo pla
čiai paskleisti, o taip pat ir visus kitus 
reikia atskirai išspausdinti mokslo rei
kalui — arba nė kiek arba tik labai ma
žai tepakeistus. Tokiu būdu bus atlikti 
du pagrindiniai uždaviniai: 1. siena tarp 
Žemaitės ir visos Lietuvos liaudies bus 
išgriauta ir 2. originaliniai tekstai bus 
amžiams apsaugoti. “To yra verta Že
maitė” (Jablonskis).

Vikt. Katilius.
(Iš “Taryb. Lietuvos”)

Ir, buvo, oš beržų alėjos 
Dienų dienas, naktų naktis — 
Valstiečiai žemę kaip mylėjo 
Už meilę rykštėm nuplakti.

Ir, buvo, seks pabalęs mėnuo 
Pro lūšnos langą pamaži, 
Kodėl vaikai tylaus vargdienio 
Labiau išblyškę ir už jį.

Ir nulėkė per kraštą žinios 
Pražydus liepoms vienąkart, 
Kad liaudies plūgas geležinis 
Nuo šiol vien sau dirvas ims art.

Nudžiugo tie, kurie daug metų 
Vis troško žemės šilimos, 
Kurie gyvent ir skurst priprato 
Stogu įlūžusiu namuos.

Ant kalno rymo rūmai gražūs, 
Bet ponų jau juose nebėr, 
Čia suole tik vaikutis mažas 
Mums parašys — LTSR.

Vacys Reimeris.

Philadelphia, Pa.
Dienraščio 

LAISVĖS
Paramai

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo 1 Dieną
September 1st

Ant rytojaus LABOR DAY 
švente, bus gražus poilsis 
po pikniko.

Pikniko vieta:

Crescent 
Picnic Grounds
56 CORNELL AVE., \ ;

Gloucester Heights, N. J.
-■ ■. - J
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9344 had been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 627 Central Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED BECKMANN
627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

----------- _-------------

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMILY ULMER 
Ulmer's Inn

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90-98 Flatbush Ave., (Basement), Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STATE BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

90-98 Flatbush Ave., (Basement)
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
Ave. N, Brooklyn, N. Y.6336

Laisve—Liberty, LitKuanian Daily!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Hoyt St. & 424 DeGraw St., Borough of 
Brooklyn, County of 
off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the
132 Ralph 
County of 
premises.

Kings, to be consumed

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

■< A

266
424

the premises.
JOSEPH 

Hoyt St., 
DeGraw St.,

MERLINO

Brooklyn, N. Y.
132 Ralph

Avenue, 
Kings, to

JACOB 
Ave.,

GEIMAN
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11238 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
5520 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HAUSMAN
5520 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

BILDA KALLUS 
Pep’s Self Service Dairies

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given- that License No. 
EB 675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DELORME. INC.
246 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4801 — Avenue N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA DONNER
4801 — Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5520 — 14th Avenue, Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY HAUSMAN
5520 — 14th Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer itt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
776 —- Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY HAHN
776 — Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
261 Smith Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

MICHAEL & FRANK ASSANTE 
261 Smith St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2685 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHIERENBECK
2685 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

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

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2909 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premise*.

PETER McEVOY
2909 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH 
(6th Ave. Bar & Grill)

459 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1503 has been issued tol the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

5301
HARRY PENNER

Ave. N, Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ■ the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
IS1DOR KATZ & ABRAHAM DAVID STERN 

(Katz & Stern)
Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
954 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER DELL ELBA
954 —■ Broadway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
426 Albee Square, Borough of Biooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH L. TOMAO
426 Alliee Square, Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 — Avenue D. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DE MARTINI
4722 — Ave. 1), Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tHe Alcoholic Beverage Control Law at 
4018 Glenwood Road, Borough of Brooklyn. 
'County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ANDERSON & 
NIKOLA MARULLI

4018 Glenyood Road, Brooklyn, N. Y. R

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

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

to be consumed off the

NOTICE is 
GB 5782 has 
to sell beer 
the 
5902
County of Kings, 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 — Ave. N, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1834 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK 
1834 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
572 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS GLASSER, NATHAN GLASSER & 

SARAH GLASSER 
(Great Ridgewood Dairy)

572 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1941 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5213 — Fourth Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHANNA
5213 — Fourth Ave.,

Control Law at 
Borough of Biooklyn, 
be consumed off the

MULLER
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CINCOTTA
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5956 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

(John’s
31 Tompkins

JOHN RANERI
Groceries & Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
352 Foster 
County of 
premises.

352 Foster

107 
Law 

Brooklyn, 
the

Beverage Control
Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed off

SAMUEL GORDON
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE
GB 1483
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
212 Foster 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control
Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed off
Brooklyn.

the

212 Foster

NOTICE is

JOHN PAGAN ELLI
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
GB 1259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1015-17 McDonald Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEISBERG 
1015-17 McDonald Ave., Brooklyn, N, Y.

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

Beverage Control Law at
Brooklyn, 

on the

NOTICE is 
EB 625 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
3619 Mermaid Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANNA BERGER
3619 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 275 has 
to sell beer 
the Alcoholic
5801 — Fourth Ave., 
County 
premise:

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

PETER DEVARIS
5801 — Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 295 has 
to sell beer

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

504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 367 St. Marks Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH BORRELLI
367 St. Marks Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONSTANTINE GIGLIO
158 Neck Road, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1196A Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID TORCHIN
1196A Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 
to 
the 
85 1

504 has 
sell beer 

Alcoholic
Franklin Avenue,

County of Kings, to 
premises.

BEN MARGO LIES 
854 Franklin 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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Lee Avenue, 
County of Kings, 
premisos.

Section
Control I

Borough 
to be consumed on

Brooklyn, 
the

IDA
57 Lee Ave.,

GUSTIN
Brooklyn, N.

& SOL KRAMER 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1605-7-9 Church Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST.. INC.
1605-7-9 Church Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Controf Law at 
761 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON DAVIDOFF
761 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at.

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

Alcoholic 
335 Eastern 
County of 
premises.

THEODORE SHORE 
(Washington Butter & Egg Market) 

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 364 has 
to sell beer 
the 
5606 
County < 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
5606 — »Ave. N, Brooklyn, N.

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

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

of Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
EB 548 has 
to sell beer 
the

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

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

Kings, to be consumed on theCounty of 
premises.

SIDNEY PALANT & GEORGE GAFFIN 
G. & S. Delicatessen

9311 Church Ave., Brooklyn’, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No'. 
RL 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine' and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2572 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES JACKMAN
2572 Fulton St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1916-18 Church Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consuVned 
on the premises.

JOSEPH REITZES 
(The Turkey Bar)

1916-18 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Winthrop Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS COHEN
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 535 has been issued to the undersigned 
to sell beer* at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
2080 East 18th St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. /

OCEAN RECREATION. INC.
2080 East 18th St., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1249 has been issued to the undeisigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2417 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY B. REBERS
2117 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICO TORTORICI
2594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 South 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING & MOSES GLEICHER
166 South 4th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3323 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP KWATINETZ
3323 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R

is hereby given that License No. 
5832 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage 

Franklin Avenue,
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE 
GB 
to 
the 
787
County of Kings, to be consumed off 
premises.

(Adm.
787 Franklin

FRIEDA
Estate of Ernest I’eiek)
Ave., Brooklyn, N.

PEI CK

Y.

No.NOTICE is hereby given that License
1609 has been, issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage

Franklin Avenue,

GB 
to 
the 
589
County of Kings,, to 
premises.

GERTRUDE 
589 Franklin Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

No.NOTICE is, hereby given that License 
EB 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
5811 — Avenue N, Borough
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES J. GALLAGHER 
Ave. bl, Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

M. SHAW
Brooklyn, N. Y.

No.

Darome ir Pritaikome Akinius
5811 Y.

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

Beverage Control Law at.

NOTICE is 
EB 609 has 
to sell beer 
the Alcoholic
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

2414 Ralph

ROBERT F. SMITH 
(Bob’s Smith Tavern)

Ave., ■ Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 636 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4924 — Avenue K. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARTHA LEDERMAN
4924 — Ave. K. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7 64 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES GROSSMAN
761 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is" hereby given that License 
GB 6885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
666 Franklin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEOPOLD SCH EMITSC11 
Ave., Brooklyn, N.666 Franklin

the

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

Beverage Control Law al 
Ave., Borough of Biooklyn, 

to be consumed on

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 1792 has 
to sell beer 
the Alcoholic
510 Evergreen Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MATTHEW D’ALESSANDRO 
510 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

No.

No.

NOTICE is 
EB 478 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
188 Parkside
County of Kings, 
premises.

PARK LANE DEL.. INC. 
188 Parkside Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

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

Beverage Control Law at

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D

NOTICE is hereby given that License 
GB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
659 Washington, Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
EB 539 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1052 Flathush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

R. & A. DELICATESSEN. INC. 
1052 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

SIDNEY
659 Washington Ave.

Control Law al 
Borough ot Brooklyn, 
be consumed off the

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

Beverage Control Law at

STORCH
Brooklyn, N. Y.

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90-98 Flatbush Ave., (3rd Floor), Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
STATE BOWLING & BILLIARD ACADEMY 
90-98 Flatbush Ave., (3rd Floor)

Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. I 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1408 — 8th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCIS LANGTON 
(14th Regt. N. Y. Guard)

1408 — 8th Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No.
• GB 10113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICKOLAUS MULLER & 
HERMAN MULLER

120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARA KRAMER
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y, R

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10174 has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Franklin Avenue, Bo”ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. •

FRANK WYETZNER & 
SOLOMON WYETZNER

659 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 378 has 
to sell beer 
the Alcoholic
4319 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAUL SILVERMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.43)9 —'18th

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 1(5*7 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

NOTICE is 
EB 654 has 
to sell beer 
the
93 Church 
County of 
premises.

93 Church
IRVING HIRSCH

Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2107 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
732 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
promises. ’ 

PERCY A.
732 Franklin Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

No.

BROWNE
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

2928 Pitkin
CARL ACCARDI

Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416-24 — 5th Avepue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

REGAL BOWLING CENTER, INC.
416-24 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License N°- 
GB 6908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4015 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

•premises.
GAETANO VOLPE

4015 — Ave. T, Brooklyn, N. Y. R

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
776A Franklin Ave., I 
County of Kings, to 
premises.

HANS VIETS & 
776A Franklin Ave., /

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GEORGE PAPE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Bay 53rd St., Borough of Brooklyn, 
County» of Kings, to be consumed on the 
premises.

» ALFONSO FORMISANO
183 Bay 53rd St.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
375 Flatbush • Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

375 FLATBUSH REST, CORP.
375 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragę' poritrol Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID DOLMATCH
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMANN VON DEESTEN 
124 Beverly Road, Brooklyn, N.

the'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 — Aveune N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 — Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10436 has been issued to the undersigned 
\to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EDWARD GELB & HERBERT LOFFMAN 

(Gelb’s Dairy)
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette’Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY TURNER
73 Decatur St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1988 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
248 Graliam Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALAMON BERGER
218 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10 7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1112 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Meserole Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN LEISTSCHITZKY
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1154 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off^the 
premises.

LENA M. PENNER
511 — 92nd St., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 929 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2162 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, ' 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2'162 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
352 1 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LESONSKY
352 1 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2195 had been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Ave., Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
*

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Kampa* Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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 PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsi© 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 e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St !
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 *
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—Nieko, sūneli, nieko... Kas man gali 
būti ?

— Ar galva jums neskauda?
— Galva? Taip, taip, — griebėsi tos 

minties. — Žinoma, galva skauda.
— Nuo to susirinkimo, — rimtai nu

sprendė Saša.
— Nuo susirinkimo... Tvanku buvo 

ten, tiek žmonių. Tur būt, todėl.
Vaikai pasitenkino paaiškinimu ir už

siėmė savo reikalais. Maliukienė, plau
dama dubenį, jautė, kaip šąla jos ran
kos, išrdį drasko nerimas. Žvilgčiojo kar
tas nuo karto į žaidžiančius ant grindų 
prie krosnies vaikus. Trys taurios galvu
tės, Nina mažiausia, penkerių metų Os
ka, septynerių metų Sonka. Mažyčiai... 
čečioras buvo kariuomenėje. Ją graužė 
nerimas, skaudėjo, graužė širdį. Kelis 
kartus pasižiūrėjo pro langą.

— Ar eina kas?
— Ne, sūneli, ne... Man reikia išeiti, 

išbėgsiu tik valandėlei...
— Visą laiką tik vaikštot ir vaikštot, 

— pasiruošė verkti Zina.
— O tu ko? Jei reikia, tai ir einu. Vel

tui po kaimą nelakstau, — supyko.
— Skarą paimkit, — priminė Saša, nes 

ji išsirengė į priemenę taip kaip stovėjo 
vienu sijonu ir bliuzele.

— Skarą, teisybė, skarą!—apsigaubė, 
skubiai ir išėjo.

Iki Grochačų buvo gabalas kelio. Vei
dą kapojo pūga, purus sniegas mušė per 
skruostus kaip smulkus stiklas. Kol pa
rėjo į vietą, užduso;

Sustojo, pati sau aiškindama, kad nė
ra reikalo uždususiai eiti į trobą. Bet 
norėjo atidėti momentą, kada pažvelgs 
aniems į veidą, kada stos prieš juos. 
Įėjimas buvo iš kiemo. Ištuštėjusioje tro
boje, tur būt, sėdi, verkia kruvinomis 
ašaromis žmona ir dvi suaugusios dukte
rys žmogaus, kuris beveik jau kabėjo 
kartuvėse.

Bet iš kiemo ją pasiekė piūklo garsas. 
Nustebo. Kas gi pas Grochačą dirbo to
kią dieną?

Grochačienė su vyriausia dukterimi, 
aukšta, juoda F'rose, piovė tvarte mal
kas. Ji nustebo, pamačiusi ateinančią. 
Tuo metu žmonės mažai vienas kito lau
kė. Kiekvienas prie savo trobos laukė, 
kas naujo nukris iš vokiečių rankos...

— Norėjau pasišnekėti su jumis, kū
ma... 4 O

— Kodėl ne, galima pasišnekėti, — at
sakė ana, išsitiesdama prie piūklo. —Už
eisime į trobą.

Maliukienė pasižiūrėjo į sėdinčią prie 
lango kitą Grochačaitę.

. — Aš norėjau su jumis viena...
— Su manim viena? — nustebo šeimi

ninkė. — Kas gi tokio? Na, Lidija, tu 
eik papiauk malkų, mes norime čia pa
sišnekėti.

Mergina padėjo marškinius, kuriuos 
lopė, įbedė adatą į storą drobę ir tylėda
ma.išėjo. Jos akys buvo patinusios nuo 
ašarų. . *• ■*-

Maliukienė sėdėjo ant suolo ir nervin
gai grąžė rankas. Grochačienė tylėdama 
žiūrėjo į ją.

— Tai pūga, — pagaliau pasakė ji.
— Pūga, — automatiškai patvirtino 

Maliukienė, ir vėl pasidarė tylu.
(Daugiau bus)

(Tąsa)
— Vokiečiai nugalės, — kartojo jis 

sau, tačiau ir tai buvo menka paguoda, 
nes kol kas reikėjo gyventi kaime, kur 
trijuose šimtuose namų jo nekentė iš vi
sos širdies ir kur kiekviename name ga
lėjo tykoti jo žmogžudys, kuris neabejo
damas smogs patogiai progai pasitai
kius. f

Atsiduso sunkiai ir nuėjo pranešti ko
mendantui apie susirinkimą.

Tuo tarpu žmonės skirstėsi po namus. 
Maliukienė ėjo beveik be sąmonės. Že
mė jai po kojomis lingavo, gniaužė šir
dį .

Saša žaidė su Zina, dėliodami prie kro
snies pagaliukus. Pasižiūrėjo į šviesias 
vaikų galveles ir pajuto dar stipresnį 
dūrį širdyje.

— Kaip čion? Zina buvo gera?
— Gera... Pasibaigė?
— Pasibaigė... Aš dar nueisiu pas Če- 

čiorus, tuojau grįšiu.
— O ko jums pas čečiorus?
— čečiorienę vokiečiai areštavo, rei

kia mažuosius paimti, — atsakė ji dus
liu balsu.

Saša pakilo nuo pagaliukų .
— Areštavo? Kodėl?
— Nežinai? Kaip vokiečiai... neatsakė 

į klausimą ir išėjo. Po valandėlės su
grįžo trimis vaikais vedina. Vyriausio
ji buvo septynerių metų.

— Mama,—žliumbė trejų metų Nina.
— Neverk, mama ateis, — ramino ją 

moteriškė. — Sėdėkite sau, duosiu jums 
valgyti.

Ištraukė iš po krosnies ten paslėptas 
bulves, nuplovė jas rūpestingai. Virė 
neskustas, kad būtų daugiau, kad ne
pražūtų nė trupinėlis. Išskyrus tas bul
ves ir truputį javų, paslėptų ant aukšto, 
troboje nebuvo daugiau nieko. Javai, 
bulvės, didelė lašinių paltis, medaus stik
linaitė — viskas buvo užkasta žemėje, 
toli nuo trobos, užšalę, sniego užversta; 
dabar buvo neįmanoma atsargas pasiek
ti.

— Pavalgyk bulvių, (Jaugiau nieko nė
ra. Mūsiškiai grįš, iškepsime duonos.

Tiktai bulvės, — liūdnai nutęsė Zina. 
Maliukienė pasipiktino.

— O ko gi tu norėjai? Gerai, kad bent 
bulvių yra... Žiūrėkite ją!

Pasižiūrėjo piktai į dukrelę, ir jai kri
to į akis smulkios liesos vaiko rankutės 
ir liūdnai iškreiptos lūpytės. Jai pasi
darė gaila.

— Neašarok, neašarok! Mūsiškiai 
grįš, viskas pasikeis. Iškepsime duo
nos, medum patepsiu, valgysit... O šian
dien ir. bulvių užteks.

— Žinoma, kad užteks, — liūdnai pa
sakė Saša, ir Zina skubiai pakartojo 
paskui jį:

— Žinoma, kad užteks.
Maliukienė kūrė ugnį, kalbėjosi su vai

kais, bet jokiu būdu negalėjo nuslopinti 
baisaus nerimo, kuris kilo jos širdyje. 
Viskas jai krito iš ranklj, užmiršdavo, 
ką prieš valandėlę pasakė, klydo, pakiš
dama Zinai jau apgriaužtas bulvių lu
penas, paliejo vandenį ant .stalo, paga
liau nustebę vaikai ėmė žvilgčioti į ją 
su nepasitikėjimu.

— Kas jums, mama? — galų gale iš
drįso paklausti Saša. Ji pasižiūrėjo į sū
nų išsigandusiomis akimis.

LWUViKA Brazilijoj Dingo Uranium 
Rūda, Didelis Susirūpinimas

^GERIAUSIA DUONA 
^SCHOLES BAKING k 

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.
Prhtatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir i kitus miestus,
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Rio De Janeiro, Brazili
ja. — Čionai staiga dingo- 
keli tonai neapsakomai 
brangios uranium rūdos, iš 
kurios daroma atomine 
bomba. Rūda buvo iškasta 
dar karo metu ir atsargiai 
saugoma.

Brazilija irgi turi “ato
minę” problemą. Ten ran
dasi nemažai uranium rū
dos. Be to, Brazilijos smė
lingam 700 mylių jūros pa
kraštyje yra labai daug 
thorium rūdos, iš kurios 
irgi galima atominę energi
ją pasidaryti. Kaip ją ap
saugoti ir sukontroliuoti!'

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Kas Ką Rašo ir Sako
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

P-nas Klausutis patvirti
na tą teigimą, jog SLA 
pild. taryba, pravesdama 
konversiją, labiausiai rūpi
nosi lėšų fondu: kad. tik jis 
būtų pilnas! Pravedant 
konversiją, lėšų fondas bus 
sutvirtintas, nes “iš nema
tomų” mokesčių tam tikra 
dalis bus paimta lėšų fon
dui.

Kaip j tą konversiją da
bar SLA nariai pažiūrės, 
ką jie darys, — niekas ne
gali pasakyti. Parodys atei
tis.

Vienas dalykas aišku: 
seimas nutarė konversiją 
pravesti. Jei SLA nariai 
būtų pasiuntę į seimą kito
kius savo atstovus, tai, vei
kiausiai, jie būtų suradę ki
tokį būdą nusilpusiam ap- 
draudos fondui sutvirtinti.

Kenosha, Wis.
Areštuotas Marinas Norėjo 

Nusižudyti *
Liepos ketvirtą dieną buvo 

pavogtas automobilis William 
Huntoon, 7404 Seventh avė. 
Porą dienų jokių pėdsakų ne
galima buvo susekti, kas su 
juo galėjo atsitikti. Liepos še
štą policijai pasitaikė netikė
tai trafike areštuoti Robert A. 
Sushman, 18 m., marinas. 
Paskiau patyrė, kad tai W. 
Huntoon automobilis.

Vaikinas prisipažino prie 
kaltės ir sakė, kad jie du pa
vogę automobilį ir važiavo į 
Twin Lakes, Wis., pasivažinė
ti jsu mergaitėmis. Vėliau nu
važiavę ir į Lake Geneva.

Berniukas apkaltintas va
gystėje ir laukia iki bus pa
duotas federaliniam teismui. 
Jis būdamas kalėjime persi
pjovė rankos riešą ir tuomi 
norėjo nusižudyti. Kalėjimo 
sargai jį rado dar gyvą ir 
pavyko atgaivinti.

Ką federalė valdžia darys, 
dar nežinia.

Reporteris.

Hudson, Mass.
Birželio 23 d., buvo rodoma 

krutami paveikslai, kuriuos 
parvežė iš Lietuvos drg. A. 
Bimba. Pirm paveikslų rody
mo, drg. M. Sukackienė, iš 
Worcester, Mass., (ji dalyva
vo konf. So. feostone, tad 
grįžtant' namo sustojo pas 
mus) pasakė labai gražią, tin
kamą prakalbėlę ir paprašė 
aukų įrengimui Tiriamosios 
•Medicinos ir Vėžio Ligos Inst. 
Vilniuje. Publikos nebu
vo daug, iš priežasties, kad 
negalėjome daug garsinti šių 
prakalbų, tai daugumas neži
nojo.

Paveikslai publikai patiko. 
Po paveikslų rodymo buvo 
pertrauka, ir J. Markūnui pa
prašius aukų, prasidėjo rinki
mas. J. Markūnas su Z. Vaic- 
vil rinko. Pirmutinis su auka 
buvo George Šidlauskas, jis 
davė $100. Šidlauskas yra 
mūsų geras rėmėjas, jis vi- 
tuomet gausiai aukoja darbi
ninkų reikalams, už tai jam 
priklauso didelis kreditas.

Nors mes hudsoniečiai bis- 
kutį pavėlavome, bet visvien 
išpildėme mūsų kvotą. Viso 
aukų surinkta $300. Aukavo 
sekami žmonės:

Po $100: IL L. P. KHubas, 
George Šidlauskas.

J. Sabanskis ir Sabanskie- 
nė, $25.

Po $10: K. Urbanas ir Ur- 
banienė, L. L. Pašalpinė Drau
gystė. *

Po $5: M. Paplauskienė, J. 
šeškauskas, A. Sikarskis, R. 
Zulanas ir Zulanienė, P. Vai
tekūnas.

Ig. Markūnas ir Markūnįe- 
nė, $4.

Po $2: George Hardy, K. 
Grigas.

Po $1: M. Sukackienė, P.

Lugavai, J. Jankauskas, P. I 
Duzauski, K. Bileda, J. Kisli, 
F. Vaicvel, K. Yakšas, F. Sla- 
nūna, Smetanka.

A. Janulis, 50c.
LLD 103 kp., $11.50.
Viso $300. Visiems didelis 

dėkui!
J. Markūnas.

4

Londonas. — Iš čia iš
siųsta lėktuvu $6,000,000 
vertė aukso į Jugoslavijos 
sostinę Belgradą. Tasai 
auksas priklauso Jugoslavi
jai.

Roma. — La Guardi j a la
bai bijo dėl ateities tų 
biednų tautų, kurios dabar 
priklauso nuo UNRRA pa
šalpos. Sunku joms būsią 
ant kojų atsistoti.

CHICAGOS ŽINIOS
Ruošiasi Meno ir Kultūros 

Suvažiavimui
Chiungiečiams teks visos 

savaitės meno ir kultūros 
šventė. Tai bus laike Ameri
kos Lietuvių Meno ir Kultūros 
Suvažiavimo. Nors jis bus dar 
spalių mėnesį, jau dabar stro
piai prie jo ruošiamasi.

Laike suvažiavimo bus duo
dama koncertas, bus perstaty
tas veikalas, taipgi bus kelio
likos chorų dainų kontestas 
ir visi dalyvaujanti chorai 
bendrai dainuos. Bus meno 
kūrinių paroda.

Visą savaitę chicagiečiai ką 
nors turės. Programas pildys 
daugiausia iš kitur atvykę, ži
noma, padės ir chicagiečiai.

Lietuvių1 Auditorija paiAita 
visai savaitei, teks dar ir kitas 
sales kai kuriems vakarams 
pasiimti.

G e re sni am pasiruošimui
Program© ir Publikacijos Ko
misija laikė posėdį seredos 
vakare. Planuota kaip geriau 
ir skubiau pravesti pasiruoši
mo darbas.

Šį vakarą taipgi laikys su
sirinkimą LMS 1-mos apskri
ties komitetas, kuris irgi dir
ba pasiruošimui tam suvažia
vimui.

Planuojama išleisti didelė 
knygelė, žurnalo pavydalo a- 
pie suvažiavimą ir parengi
mus. Taipgi planuojama su
rinkti šimtai garsinimų ir pa
sveikinimų.

Didelis suvažiavimo rengi
mo’komitetas išdalintas į spe
cialiems reikalams komisijas, 
kurios jau dirba savo darbą.

Svarbiausia yra programo 
komisija. Ji daugiausia ir dir
ba.

Reikia tikėtis labai didelio 
ir gražaus suvažiavimo. Chi
cagiečiai visą savaitę turės 
progos gėrėtis programais, 
meno ir kultūros klausimais 
prelekcijomis, meno kūri
niais.

Svečių bus iš visų didesnių 
Amerikos lietuvių kolonijų. 
Net iš Toronto, Kanados lietu
vių choras rengiasi dalyvauti 
suvažiavime. Kanadiečiai vei
kiausia duos ir vieno vakaro 
programą.

M—s.

Radijo Klubo Programai ir 
Veikla

Praeitos savaitės seredos 
vakare Vilnies svetainėje įvy
ko Lietuvių Kultūros ir Meno 
Klubo, kuris paprašai vadina
mas Radijo Klubu, susirinki
mas. Narių šį sykį dalyvavo 
gerokai daugiau, kaip pirmes- 
niuose susirinkimuose.

Diskusuota klubo tolimes
nis veikimas. Jau dąbar klu
bas rengiasi prie perstatymo 
didelės dramos. Veikalas per- 
stato Lietuvos gyvenimą laike 
nacių okupacijos! Parašytas 
Vilniuje Dramos Teatro di
rektoriaus Dauguviečio. Jis 
yra didelis ir reikalingas gero 
pasiruošimo.

Kalbėta apie surengimą ru
deninio pikniko. Klubas duo
da radijo programus ir jam 
reikalingi pinigai.

Pagalios padiskusuota Kiu-

Apribos Belines
New Yorko vyriausis teis

mas parėmė leidimų komisio- 
nierių Fielding jo pasimojime 
neleisti laikyti bolinių (pool
rooms) arti mokyklų ir baž
nyčių.

Laimėjęs bylą, Fielding pa
reiškė, kad jo departmentas 
turėsiąs apkarpyti ir daugelį 
jau turinčių leidimus. Praeitą 
gegužės mėnesį pravestuose tų 
įstaigų padėties patikrinimuo
se buvę atrasta, kad iš 818- 
kos 168 peržengusios vieną ar 
daugiau taisyklių.

Daugiausia bolinės prasi
žengusios įleidimu mažame
čių, kas yra uždrausta. Prieš 
kai kurias buvę net susiedijos 
skundų. Po patikrinimo viena 
diena buvo uždaryta 61 boli- 
nė.

bo radijo lietuviški progra
mai. Abelnai programai ge
ri, bet klubiečiai nori dar juos 
pagerinti, patobulinti. Prog
ramų anąunseris yra J. P. 
Stanley.

Susirinkimas praėjo gerai.
Visi klubo nariai, kurių 

duoklės užvilktos, pasimokė- 
kite. Mokestys yra vienas do
leris į metus. Už tuos pinigus 
duodami radijo programai. 
Klubo nariai pakalbinkite sa
vo kaimynus ir draugus prisi
rašyti klubam

Tai labai svarbi organizaci
ja lietuvių meno ir kultūros 
kėlimui. Prie to, kad Klubas 
duoda gerus radijo progra
mus dainų ir muzikos, teikia
ma ir žinių gan geras pluoš
tas laike programų.

Reiktų kiekvienam lietuviui, 
kuris rūpinasi menu ir kultū
ra, kuris myli klausytis pro
gramų, būti šio klubo nariu.

Narys.

FRANAS ŽIČKUS, KALTIN
TAS NUDURIME ZEMANS, 

NUMIRĖ KALĖJIME
Girtavimas privedė prie tra

gedijos, kuri atsiėjo dvi 
gyvastis

Mirė policijos kalėjime 
Franas žičkus, kuris buvo su
imtas ryšium su nudūrimu 
peiliu Petro Zemano (žemgu
lio) taverne, Bridgeport©.

Pasiteiravus vietos policijos 
stoties, gavome tokias infor
macijas:

žičkus, matomai, buvęs 
chroniškas girtuoklis. Paim
tas kalėjiman ir visai negau
damas gerti, taipgi dideliai 
susirūpinęs, jis skundėsi susir
gęs. Jis nuvežtas į Bridewell 
ligonbutį. Ten jam duota “Ša
tas”, [čirkšta tam tikro vais
to, kad palengvinti ir pagydy
ti jį. Kiek geriau pasijautęs, 
jis vėlei atvežtas į policijos 
nuovadą, kur jis laukė Tardy
mo. Bet čia jis staigiai mirė.

žičkus, sakoma, prisipažino 
nudūręs peiliu Zemaną, bet 
teisinosi, kad tai daręs savęs 
apsigynimui. Jo laukė sunki 
bausmė už tą žmogžudystę, 
bet mirtis pasiskubino jį pa
siimti iš gyvųjų ir taip baigėsi 
ši tragedija, kilusi iš nuolati
nio girtavimo.

Kaip Zemano tėvai ir kiti 
giminės reikalaus kokio at
lyginimo iš taverno savinin
kės, neteko patirti.

Vieton Zemano “inkvesto” 
(tardymo) dabar bus žič- 
kaus. Bet tai bus tik techniš
kas tardymas — nustatyti jo 
mirties priežastį, kuri ir taip 
žinoma,' reikia tik formalumų.

Zemano reikalu tardymas 
būtų nustatęs kaltę jo užmu
šimo, nors ir tai būtų tik for-

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos.; 2-4 Ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kambarių Tvarkytojos
NUOLATINIS DARBAS

Vakncijos Su Alga. Nemokamai Apdrauda
Ir Mcdikalis Aptarnavimas. Linksmos 
Darbo SąiyRos. Kreipkitčs J Room 330

HOTEL LEXINGTON
(173)

Lexington Ave. prie 48th St.

malumas, jei jis prisipažinęs 
prie to.

Ši tragedija turėtų būti 
bent tūliems žmonėms įspėji
mas mažiau gerti, geresniais 
būdais slopinti savo troškulį.

Rep.

$35,000,000 Instrumentas 
Vėžio Ligai Tirti

Michael Reese ligonbutis 
steigs vėžio ligos tyrimui ins
trumentą, kuris atsieis apie 35 
milionus dolerių. Tatai buvo 
naudojama atominės energi
jos studijavimui, dabar bus 
panaudota vėžio ligos tyrimui, 
gydymui.

Tai skelbia Dr. Ulmanas, 
kuris atvykęs iš Vokietijos 
vyriausia rūpinasi vėžio ligos 
priežasčių suradimu ir jos gy
dymu.

Vėl Keliaus 2,000 
Mylią Dviračiu

Mitchell Sadewitz, piano 
muzikos mokytojas, iš Brook
lyn© išvažiavo į dešimtį valsti
jų dviračiu. Bėgiu 8 savaičių 
jis tikisi atlikti 2,000 mylių 
kelionę ir išdalinti milioną 
Amerikinės Cancer Society iš
leistų lapelių, aiškinančių apie 
\ėžio ligą ir kovą prieš ją.

Panašių kelionių jis jau at
likęs ir pirmiau. Karo 
jis dviračiu apkeliavęs 
mylių pardavinėdamas 
bonus.

laiku
4,000
karo

Londonas. — Atsteigtas . 
telefonu susisiekimas tarpe 
Londono ir Maskvos. Karo 
metu susisiekimas buvo nu
trauktas.

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Plymoutho Kapinių Korp. 
kvoterinis susirinkimas jvyks liepos 
28 d., 2 vai. dieną, Stravinskio sa
lėje, 40 Ferry St. Lotų savininkai 
ir šėrininkai malonėkite dalyvauti ir 
apsvarstyti svarbius reikalus. — Ona 
Sinkevičienė, rašt. (172-173)

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. Box ««6. Newark 1. N. JT.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-8770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
7>L Virginia 7-4498
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šeštadienis, Liepos 27, 1946

JEROME KERNS
“CENTENNIAL SUMMER”

>“ Jeanne 
t William Eythe 
Walter Brennan 

Constance Bennett 
šaunus vaidinimas 

CHICO MARX * 
John Guclis ❖

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Cra in ❖ 
Cornel Wilde ❖ 
Linda Darnell >3 

>!< Dorothy Gish ❖ 
scenoj! Asmeniniai 
The Debonairs 

Harold Barnes >'.•
Jess Renna >!« Extra! Jane Pickens ❖ 

7th Avenue 
ir 30th St.

iŲ-

A

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

Scenoje Dinah Shore, Dick 
Stabile su savo orkestrą.

Alexander Martišius, 
metų amžiaus, gyvenęs 
Grand St., Brooklyne, 
namie, liepos 25-tą. Bus pa
laidotas liepos 29-tą, į Šv. Jo
no kapines. Pašarvotas koply
čioj, pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave. Paliko nu
liūdime žmoną ir sūnų.

PAJIEŠKOJIMAJ
Aš, Matilda Sirutienė, iš Chicago, 

Ill., pa.įieškau ’pusbrolio Kazimiero 
Bakavecko. Lietuvoj kilęs iš Vilka
viškio apskr.. Majoriškių kaimo. 

. Gyveno Brooklyne arba New Yorko 
| mieste. Jis pats, arba kas apie jį 

žino, prašau atsišaukti po 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y., nes ten 
randasi jam laiškas. (171-172)

Pajieškau nupirkimui Beer Gar
den (užeigos) su pilnais laisniais. 
Pageidaujama, kad vieta būtu Broo 

lyne. Nejieškau labai brangios vie
tos. vidutiniškos. Jeigu kas turite, 

; arba žinote kur galima tokia vieta 
i nupirkti, malonėkite man laiškais 
Į pranešti, už ka būsiu dėkingas. Wil
liam Smith, 263 — 55th Street 
Brooklyn. N. Y. (170-175)

RESTAURANT

STADIUM KONCERTAI
Simfonijos po žvaigždėmis ... Amsterdam Ave. ir 188th St.... 

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

Šį Vakarą—Pirmasis piano kvartetas ir Rimsky-Korsakoff’s "Scheherazade”
Pirm, ir Antr. Vkrs., Liepos 29 ir 30—šauni Baletb Programa su žvaigžde

MARKOVA - DOLIN’ ir Šokių Ansamblis Į
Trčd., Liep. 31—Gerald Warburg, violončelistas, 

Beethoven, Copland, Saint-Saens
Ketvrt., Rugpj. 1—JASCHA HEIFETZ, Vadovauji nt Efrem’ui Kurtz,

Brahms, Tchaikovsky, Weber /
šešt., Rugpj. 3—A NIGHT IN VIENNA, Robc/tui Stolz vadovaujant, su solistais 

Emanuel List ir Margit Bokor iškilmingoj muzikos programoj Johann Strauss, 
Lehar, Stolz, Kalman, Neuberger, Eyslqr, Koinzak

šiaurinę Bukoviną) 

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi 
koje. Turi būti 
zinfektuoti ir 

Tarybos
Jūs vis dar galite siųsti 

Naujus Drabužius ir Mai
sto Siuntinius, kaip 

visuomet
Liepos ir Rugpjūčio men. 

uždara šeštadieniais.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

atdara iki 7 vai. vak.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

STANLEY
7th Ave. bet. 42 & 41 Sts. 

vesu

PAULETTE • RAY
GODDARD • M ILLANB

“KITTY”
Skandalinga istorija Merginos, kuri 

pakyla iš skarmalų į turtus!
ir dar Veiksmų Pilna Filmą

‘HOT CARGO”
BROOKLYN 

vssus PARAMOUNT 
Flatbush ir De Kalb Aves.

WARNER BROS. Romantiška Komedijai 
DENNIS MORGAN • JACK CARSON 

JOAN LESLIE • JANIS PAIGE
“TWO GUYS

FROM MILWAUKEE”
* puikus asmenų vaidinimas scenoje * 

BUDDY RICH ir jo Orkestras 
Dar ir Robert Aida

Hollywood JudŽių žvaigždė- Asmeniškai
STRAND

šeštas Puslapis

NovvMirko^^^Zlnios
Drabužių Centre Vėl 
Daug Darbo

Į Lietuvos žmonėms Drabu
žių Centrą. 117 Lorimer St., j 
atvežta iš Chicagos didelis 
siuntinys drabužių, didokas 
sunkvežimis, virš 40 didelių ir 
vidutinių dėžių. Užkrauta 
krautuvėje visa liuo'sa vieta. 
Reiškia, karštas oras ar ne, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto nariai ir jų gerieji 
talkininkai turės sunkiai pa
dirbėti. kol vėl viską sukraus.

Sunešti iš sunkvežimio į 
krautuvę pasidarbavo LDS 
Centro trys Jonai — Ormanas, 
Gasiūnas, Siurba ir Matas šo- 
1 omskas, taipgi prigelbėjo 
Rojus Mizara, laisvietis.

Prieš tūlą laiką, beje, at
vykdamas su reikalais, great- 
neckietis Povilas Bėčis irgi at
vežė kelis pundus drabužių. 
Taipgi visu tuo laiku matėsi' 
atvežamų iš kitur ir atneša
mų vietinių pundais ir punde
liais drabužių. Tie jau sukrau
ti.

Komitetas laukia talkininkų 
padėti sudoroti šį didįjį 
cagiečių siuntinį.

Darbiečiai Ištraukė 
Savo Kandidatą

Pastangose paremti kandi
datūrą jau esamojo kongres- 
manu demokrato Donald L. 
O’Toole, Darbo Partija 13-me 
kongresiniame distrikte nu
sprendė nestatyti savo kandi
dato į Kongresą. Dėl to iš
traukia kandidatūrą jau bu
vusio išstatyto nominuoti žy
maus unijisto Douglas McMa
hon.

Warner rros.’ puiki 
TECHNI-SPALVfi EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
CARY GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley Ginny Simms 

>!< Jane Wyman << Mary Martin 
Eve Arden ❖ ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dieną ir Naktį jūs kalbėsite apie tai! 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD JZT

M L ZIK A

New Yorko CIO Skelbia
Kovą Franco Režimui

Didžiojo New Yorko CIO ' kalanti 
Taryba atsišaukė į visas joje 
priklausančias unijas paremti 
boikotą prieš Franco režimą 
Ispanijoj. Boikotą šaukia Pa
saulinė Darbo Unijų Federaci-

Tūlos CIO unijos jau pra
dėjo tame veikti.
Unijos nacionalė 
išsiuntinėjus 
v o skyriams 
Siūlo kviesti 
miestuose 
veikti

Marininkų 
raštinė jau 

paraginimus sa
x’įsuose p ortuose, 
visas kitas tuose 
esančias unijas

bendrai boikotavimui 
Ispanijon siunčiamų ar iš ten 
gaunamų prekių, nedirbti prie 
jų perkrovimo ar siuntimo.

New Yorko taryba taipgi 
ragino visas savo unijas rei-

boikoto ir iš.prez. 
Trumano, valstybės sekreto
riaus Byrnes ir Amerikos de
legacijos Jungtinėse Tautose.

Priimtoji rezoliucija pažy
mi, kad Francija jau seniai 
uždarė rubežių, jos darbinin
kams atsisakius praleisdinėti 
siuntinius. Kad Norvegijos 
darbininkai taip pat. sulaikė 
prekybą. Kad net ir sunkiau
siose sąlygose būdami Brazili
jos laivakroviai sulaikė siun
timą Ispanijon prekių, atsisa
kymu prikrauti laivus, taipgi 
Palestinoje paskirta boikoto 
diena. Kad Anglijoj darbinin
kai nustojo dirbę, kada suži
nojo gaminą mašineriją Ispa
nijai.

Iui jų Centras Pasisakė už 
Kovą Prieš Aukštas Kainas
Didžiojo New Yorko CIO 

Taryba savo unijų delegatų 
specialiame mitinge praeitą 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
naujasis OPA yra “niekas 
daugiau,” kaip tik “apgaulė 
ir įsivaizdavimas,” kuris lega
lizuoja infliaciją.

Taryba nutaria, kad visus 
unijos su savo 600,000 narių 
pradėtų kampaniją sugrąžinti 
kainas į birželio 30-tos lygį.

Taryba taipgi atsišaukė į 
prezidentą neatleisti Kongre
so iš sesijos iki tinkamas, tik-

roviškas kainų kontrolės įsta
tymas nebus pravestas. Ir pra
šė prezidento sušaukti darbi
ninkų ir industrijos savininkų 
konferenciją tuojau nustatyti 
pakėlimus algų, kad algos pri
lygtų pakitusiom pragyveni
mo kainom.

Tuo pat kartu taryba pa
taria unijoms tuojau reikalau
ti industrijos savininkų per
svarstymo kontraktuose algos 
skyrių, prilyginti algas buvu
siai jų perkamajai galiai pirm 
birželio 30-tos.

Kriatičiai Piknikais su

Lietuvių 
to Lokalo 
šeštadienį 
Parke, Jamaica Avenue ir 
75th St., Woodhaven. Parkas 
atidaromas 2 vai. šokiai vė
liau. Gros Antano Pavidžio 
orkestrą. Įžanga 25c.

Lietuviai kriaučiai į savo 
pikniką, paprastai, susimobili- 
zuoja ištisomis šapomis — 
darbininkai ir šapų savinin
kai. Bendrai visai grupei už
tiesia stalus, atsigabena iš 
anksto pasteliuotas vaišes ir 
linksminasi, prie tų grupių pa
sikviesdami ir savo draugus 
ne kriaučius.

Taigi, pas kriaučius sutin
ki didžiumą žmonių unijos ir 
unijizmo draugų, Taip pat ra
si ir tų, kurie unijizmui beve
lytų “amžino atilsio,” bet kad 
unijos gyvuoja vistiek, jie 
randa su unijistais pobūvį 
blogu daiktu.

Brightono Darbiečiai 
Pagerbė Hillman?

Žvėrinčiaus Darbinin
kai Reikalavo Geresnių

Amalgameitų 54- 
piknikas įvyks šį 
(šiandien), Dexter 

Jamaica

Dr. Petriką Išvyksta 
Atostogų

Sekmadienį dr. Petriką iš
vyksta dviem savaitėm atosto
gų. Sugrįš tik už poros savai
čių.

Vadinasi, jo ofisas per dvi 
savaites bus uždarytas.

Stanley Teatre
Teberodoma istoriška, do- 

kumentalė filmą “Liberation 
In Europe,” parodanti Jugo
slavijos, Albanijos, čechnslo- 
vakijos, Italijos ir Francijos 
žmonių kovas prieš fašizmą ir 
jų pergalės ant fašistų 
džiaugsmą. Įdomi, vertinga 
matyti.

Pirmasis Piano Kvartetas 
skambins Lewisohn Stadiume, 
138th St. ir Amsterdam Ave., 
New Yorke, ši šeštadieni, lie
pos 27-tos vakarą. Susidaręs 
iš paskelbusių piano solistų, 
kurių tarpe yra mums gerai 
žinomasis Vladimir Padwa, 
kvartetas yra pirmas ne tik 
forma, bet ir išpildyme muzi
kos.

Radio City Music Hall
šešta savaitė rodoma filmą 

“Anna and the King of Siam,” 
skirtinga, vaizduojanti 19-tą 
šimtmetį ir jauną anglikę, pa
tekusią mokyti Siamo kara
liaus vaikų ir pačių, kurių kal
bos ji nesupranta, gyvenimo 
sąlygų nepažįsta.

Roxy Teatre
Jerome Kern’o “Centennial 

Summer,” nauja, spalvota, 
muzikališka filmą, pradėjo 2- 
trą savaitę Roxy Teatro, 7th 
Avė. ir 50th St., New Yorke. 
Filmoje yra kai kas iš velio- 
nies Kern’o paskiausių kūri
nių. Įvaidinta žymių aktorių.

Francisco Martinez, 34 m.> 
marininkas iš Equador, grasi
no nušokti iš savo kambario 
4-me aukšte, 309 W. 29th St., 
N. Y. Policija jį užbovijo ir 
įtraukė atgal į kambarį. Nu
gabeno ligoninėn.

Brooklyn© Paramount©
“Kitty,” meilavimosi, šposa- 

vimų ir linksmybių filmą, su 
Paulette Goddard tos links
mos skrajokės rolėje, pradėjo 
trečią savaitę šiame teatre, 
Flatbush .ir DeKalb Avės.

New Yorko Paramount
Prie Times Square rodo Ilal 

Wallis produkciją “The 
Strange Love of Martha i 
Tvers,” su Barbara Stanwick, 
Van Heflin, Lizabeth Scott.

Brighton Beach Darbo Par
tijos Kliubas liepos 25-tos va
karą suruošė gedulo mitingą 
pagerbti velionį Sidney Hill- 
maną. To tikslas, kaip pareiš
kė kliubo pirmininkas Max 
Rosen yra ne vien tik “pa
gerbti Darbo Partijos vadą,” 
bet taip pat ir pasiruošti dar
bams, kurie bus “išpildymu jo 
pageidavimo dirbti atsiekimui 
velionio prezidento Roosevelto 
siekiu.” c ♦

Reikalaus Teisėtumo 
Apakintam Negrai 
Veteranui

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais
gali būti dabar siunčiami į

SOVIETŲ SĄJUNGĄ

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITE! 
MATY'K IŠSIVYSTANCIĄ ISTORIJA, Faktai už laikraščių antgalvių. 

AMERIKINE PREMJERA 

“LIBERATION IN EUROPE” 
Liaudies kova už laisvę Cechoslovakijoj, Jugoslavijoj, 

Albanijoj, Bulgarijoj. Artkino Judis
EXTRA: Pirmą kartą filmoje!

* TURINO
IŠLAISVINIMAS

Taingi- Paryžiaus
IŠLAISVINIMAS

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk filmą anie Siamo karaliaus slaptingą mirtį! Matyk Churchillo atsilankymą 
Metze, Franci joj! Matyk Franciją minint Bastilijos Dieną! Matyk italų ir jugoslavų 
riaušes Trieste! Matyk krizio dienas Palestinoje! Matyk italus bokštų dienos iškil
mėse! Matyk Churchillą aplankant Generolo Pattono kapą Luxcmbourge! Matyk GI’s 
Tokio linksminantis Ernie Pyle’s darželyje ant stogo! Matyk nepaprastus George 
Bernardo Shaw judžiiM! Matyk indusus keistose Juggernauto apeigose Indijoj! Matyk 
kumštynes Siame! Mejtyk "This is America" filmą—No Place Like Home, ir dar 
naujausias filmas iš viso pasaulio! Matyk puikiausius judžius mieste

E M R A Q Q V NEWSREEL THEATRE 1U 1) A 0 O I BROADWAY IR 46 ST.

Keistuose jos proto šešėliuose . . . Geidulys ir neapykanta susiliejo j vieną naikinančią 
beprotystę! . . . Paniūri Ir giliai psichologinė drama romanso ir žmogžudystės!
* BARBARA STANWYCK • VAN HEFLIN • LIZABETH SCOTT

“THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS”
su KIRK DOUGLAS 9 JUDITH ANDERSON

* Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj *
DINAH SHORE Radio Ir judžlų dainų žvaigždė

Dar ir GIL LAMB, THE ACROMANIACS, ir extra patrauklus 
priedas Dick Stabile ir Jo Ork.

VIDUNAKTI RODOMA KAS NAKTJ

vssus PARAMOUNT

Ne tik žvėriukai, bet taip 
pat ir žmonės, kurie juos pri
žiūri, turėtų gauti pakenčia
mas sąlygas, nusprendė Bronx 
žvėrinčiaus darbininkai. Jų 
darbo valandos yra iki 56 be 
viršlaikio, algos nuo $1,200 
iki $2,280.

Virš 70 darbininkų praeitą 
trečiadienį, pietų laiku, buvo 
susirinkę prie administracijos 
bildingo ir pareikalavo, kad 
administracija tartųsi su jais 
bendrai per United Public 
Workers of America Lokalą 
111, CIO. Kiti 115 darbinin
kų, unijos patvarkymu, mitin
ge nedalyvavo, turėjo pasilik
ti’ žvėrinčiaus priežiūroje, ta
čiau, suprantama buvo, kad 
unija kalba visų vardu.

Per virš penkis metus žvė
rinčiaus darbininkai reikalavo 
sau unijistų teisių, bėt New 
York Zoological Society pre
zidentas Fairfield Osborn vis 
pasiteisindavo sakydamas, kad 
jis esąs pasiruošęs kalbėtis su 
bile vienu “atskirai,” bet jis 
nieko bendra neturėsiąs su 
“atėjusiais iš kitur.”

Darbininkai jau pei; ilgai 
atsidėję ant tos jo geraširdys
tės tariantis kiekvienam atski
rai ir nieko nepešę, susirinko 
prie bildingo pasirodyti, kad 
jie čia visi savieji. Bet ir čia 
viršininkas sakėsi negalįs tar
tis, nes randasi Lokalo 111 at
stovas William Casamo. Tada 
darbininkai paliko unijos at
stovą kieme, o patys nuėjo į 
Osborno raštinę vieni, parody
ti, kad tai jie, o ne lokalo at
stovas turi reikalų pas jį. Bet 
Ir čia Osbornas rėžė jiems tą 
patį pamokslą, dar pridėda
mas, kad jų pietums valanda 
baigiasi ir dėl to jis negalįs su 
jais tartis. Darbininkai kreip
sis į majorą, kad jis tarpinin
kautų.

P r a d e d a rit pirmadieniu, 
rugpjūčio 5-tą, New Yorke 
bus pravedami kampanija už 
teisėtumą negrui veteranui 
Isaac Woodward. Kampaniją 
praves vietinis United Negro 
and Allied Veterans skyrius. 
Kiti skyriai veiks kituose, mies
tuose.

Woodward, newyorkietis 
kariškis, buvo policisto suža
lotas, išmuštos akys, grįžtant 
iš karinės tarnybos namo į 
New Yorką, toje kelionėje 
pravažiuojant per Aiken, N. 
C.

Veteranai mano, kad greta 
papildyto žiaurumo prieš tą 
veteraną, padarymo nieku ne
atlyginamos jam skriaudos, jis 
yra ir karinės viršenybės 
skriaudžiamas. Armija sakan
ti, kad jis neturįs teisės gauti 
veterano kompensacijos, nes 
jau nebebuvęs pareigose su
žeidimo laiku. Bet veteranai 
mano, jog tokiu sprendiniu ar
mija pati sau ųriešginiauja, 
kadangi taisyklės laiko vete
raną atsakomingu visoms ar
mijos taisyklėms per 12 va
landų po paliuosavimo ar kol 
pasiekia namus.

Minėtoji veteranų organi
zacija reikalaus, kad Wood
ward ui būtų mokama kom
pensacija ir reikalaus genera-1 
lio prokuroro, kad FBI pra
vestų tyrimą.

Bronxe besiruošianti vestis 
porelė susipyko klausimu di
delių ar mažų vestuvių. Jie ne 
visai meiliai pasikalbėjo, o po 
to jaunikis “mylimąją” pa
traukė teisman, kad ji negrą
žinanti sužadėtuvių žiedo.
<r-" - • "" ........ .............

Policistas Frank LaForge, 
30 m., pasišovęs netyčia, nu
statydama ssavo tarnybinį re
volveri.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ £R NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 4-9612

§ 
i

LAIKRODŽIAITel. SOuth 8-5569

DAIMONTAI

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: 1
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai


