
Popiežius iįr Nacių Vadai. 
Ar Užstos ir Goeringą? 
Mr. Pauley Blofina. 
Streikai Irane. 
Pagerinimai Mainieriams.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

i

ii

L' r

g?

■ v

i

Darbo (Žmonių 
Diehrastia 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Vatikano popiežius buvo 
pasiuntęs Lenkijos vyriausy
bei prašymą, kad ji “sutau
pytų gyvastį” Arthuro Grei- 
serio. Greiseris buvo nacių 
valdonas Poznanians mieste 
ir apylinkėj. Jis ir jo šaika 
šimtus tūkstančių lenkų kata
likų nužudė! Jis nei patsai 
nedrįso

Bet, 
kratinė

užsiginti nuo kaltės, 
kada Lenkijos demo- 
vyriausybė nuteisė tą 
pakarti, tai Vatikano

popiežius, per savo kardino
lus, kreipėsi, kad Lenkijos 
valdžia sprendimo nevykintų 
gyveniman. Mat, tas “yra 
priešinga katalikų mokslui.” 
Bet kada naciai milionus žmo
nių žudė, tai popiežius apie tą 
“mokslą” buvo pamiršęs.

teis- 
prie 
did-

Rodosi, kad fašistinis 
mas Nuremberge eina 
pabaigos. Ten teisiami 
žiausi žmonijos neprieteliai,
nacių vadai, kurie atsakomin- 
gi už daugelio milionų gyvas
tį-

Galimas daiktas, kad Vati
kano popiežius jau yra vėl 
paruošęs “apaštališką prašy
mą,” kad nebūtu šaudomi 
Goeringai, Hessai ir kiti na
ciai.

Ne tik turčių spauda, bet ir 
mūsų diplomatai negali apsi
eiti be kurstymo žmonių prieš 
Sovietų Sąjungą ir bloginimą 
santykių. Mr. E. Pauley, dėl 
kurio neseniai baigėsi baisus 
skandalas spaudoje, rapor
tuodamas apie fabrikus, ku
riuos iš Mandžurijos Sovietai 
išvežė, sako, kad būk dėl tų 
fabrikų nukentėjo 900,000,- 
000 žmonių ir ištisa generaci
ja turės dirbti, kad atsteigti 
tą, ką ji nustojo.

Šis Mr. Pauley pareiškimas 
yra vienas iš didžiausių blo- 
fų! Viena, niekados tie fabri
kai neaprūpino 900,000,000 
(visos Azijos žmonės) reik
menimis. Kita, Japonijos im
perialistai juos pastatė į de
šimts metų, tai kodėl ateityj 
visa Azijos gyventojų gene
racija turės dirbti, kol tiek 
fabrikų pastatys? Ir trečia, 
tie fabrikai negamino nei duo
nos, nei apsiavų, nei rūbų, bet 
gamino — kanuoles, tankus, 
karo lėktuvus ir amuniciją. 
Reiškia, dėl jų išvežimo ne tik 
Azijos, bet ir
žmonių kasdieniniai 
nenukentėjo.

Mandžurijos 
reikalai

Mr. Pauley raportas yra tik 
vienas pavyzdys, kaip mūsų 
šalies atstovai ir “specialiai 
ambasadoriai” kalba nuo au
sies ir kalba, kad tik kenkti 
mūsų krašto ir Sovietų Sąjun
gos santykiams. O blogų san
tykių pirmiausiai nori hitleri
ninkai ir visoki naujo karo 
kurstytojai. Gi tas nėra nau
dinga nei pasaulinei taikai, 
nei mūsų šaliai.

Irano darbininkai skaičiuje 
70,000 streikuoja ir reikalau
ja geresnių darbo sąlygų, ge
resnių gyvennamių, ligoninių 
ir daugelio kitų pagerinimų. 
Tie darbininkai dirbo anglų 
imperialistų naudai, žibalo ga
minime, taip vadinamoj Ang
lo-Iranian Oil Co.

Kad jų sąlygos yra blogos, 
kad jie gyveno skiepuose ir 
urvuose, tai nei pati kompa
nija neužginčija. Bet už strei
ką bėdą verčia ant komunis
tų ir pro-sovietinių Irano pi
liečių.
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PARYŽIUJE PRASIDEDA TAUTŲ TAIKOS KONFERENCIJA
Sovietai Kaltina Ameriką Del Ekonominės 

Krizės Vengrijoje
Tarybų Sąjunga teigia, 

kad Jungtinės Valstijos dar 
nesugrąžino Vengrijai tri
jų bilijonų dolerių vertės 
nuosavybės, kurią buvo hit
lerininkai pavogę iš Ven
grijos ir nusigabenę Vo
kietijon. Toji nuosavybė 
esanti amerikiečių okupa
cijos zonoje Vokietijoje. 
Sovietai sako, kad kaip tik
tai šitas amerikiečių užgro
bimas vengrų nuosavybės 
sudaro Vengrijoj ekonomi
nę krizę, o ne Tarybų Są
jungos imamos iš Vengrijos 
reparacijos. Juk, girdi, 
Tarybų Sąjunga tegauna iš 
Vengrijos $300,000,000 re
paracijų. Vadinasi, sako, 
jeigu Amerika sugrąžintų 
Vengrijai tris bilionus, ji
nai lengvai ir greitai galė
tų reparacijas atiduoti Ta
rybų Sąjungai.

Jungtinių Valstijų Vals-

tybės Departmentas neuž- 
ginčina, kad mes Vokietijo
je turime paėmę ir laikome 
Vengrijai priklausomą nuo
savybę, bet toji nuosavybė 
nesanti tokia milžiniška, 
kokią Sovietai nurodo.

Už Kriminalystes Atsa
ko Visi Didieji ! 
Hitlerininkai

Algas Dabar Gali Kelti be 
Valdžios Užgyrimo

Washingtonas. — War 
Mobilization and Reconver
sion direktorius Steelman 
pareiškė, kad nuo dabar 
bile darbdavis gali pakelti 
algas savo darbininkams 
be valdžios užgyrimo bei 
atsiklausimo. Tačiau pat
varkymas uždraudžia fab
rikantui pakelti jo įmonėje 
pagamintų daiktų kainas 
tik todėl, kad jis pakėlė sa
vo darbininkams algas.

Nurnberg. — Liepos 26 
dieną Tarptautiniam Mili- 
tariniam Tribunale kalbėjo 
Robert H. Jackson, kuris 
atstovauja Jungtines Vals
tijas byloje prieš vokiškuo
sius kriminalistus. Jackson 
pasakė ilgą ir aštrią pra
kalbą prieš kaltinamuosius. 
Jisai ypatingai kietai pa
brėžė tą faktą, kad už hit
lerininkų kriminalystes at
sako ne tiktai Hitleris, bet 
visi didieji hitlerininkai — 
Goering, Hess ir kiti. Viso
je byloje kriminalistų advo
katai rėmėsi tuomi, kad 
tiktai Hitleris buvęs kaltas, 
kad jis davęs įsakymus, o 
visi kiti hitlerininkai turė
ję jo klausyti, todėl jie ne
atsako už karo pradėjimą 
ir už vokiečių papildytus 
žiaurumus prieš įvairių ša
lių nekaltus žmones, v

Taikos Konferencijoj Daly 
vau j a Atstovai Šalių, Kariavo 

šių prieš Fašistinę Ašį

Naujasis OPA Pakelia Kainas ant Dauge 
lio Masinio Naudojimo Produktu

Maskva. — Tarybų vy
riausybė nutarė paskubinti 
duonkepyklų atstatymą ir 
pastatymą visos eilės nau
jų. Tai reiškia, kad neuž
ilgo bus panaikinta duonos 
korčiukės.

Maskva. — Pirmu sykiu 
visoje istorijoje jūrinis lai
vas vardu “Kapitonas Go- 
ranenko” pribuvo upe prie 
pat Maskvos. Jis atplaukė 
iš Baltijos jūrų ir plauks į 
Astrachanių, o paskui į Ba
ku per Kaspijos jūrą.

New York. — 30 švedų 
jaunuolių studentų grįžta 
išvedi jon.

Arabams Siūloma $50,000,000 Auka
Londonas. — Pasirodo, 

kad anglų - amerikiečių ko
misijos planas dėl galutino 
Palestinos klausimo iš
sprendimo talpina daug 
daugiau, negu Palestinos 
padalinimą į dvi valstijas— 
žydų ir arabų, su Anglijos 
diktatūra iš viršaus. Komi
sija taip pat pataria pre
zidentui Trumanui kreiptis 
į Kongresą ir reikalauti, 
kad Jungtinės Valstijos su
teiktų arabų valstybei $50,- 
000,000 kaipo auką. Gal, 
girdi, arabai bus sužavėti 
tokios krūvos dolerių ir 
nesipriešins komisijos pla
nui.

Kas liečia žydus, tai, gir
di, 100,000 įvežimas ir aprū
pinimas pradžia gyvenimo 
kaštuotų $280,000,000. Juos 
sukeltų žydų organizacijos. 
Amerika ir Anglija pridė
tų tiktai tuos $10,000,000, 
kurie paskirti kaipo repa-

racija žydams, gaunama iš 
Vokietijos.

kijai, Jugoslavijai, Albani
jai ir Ethiopijai. Italijos 
kolonijų likimas paliktas 
spręsti metams prabėgus 
po šios konferencijos.

Manoma, kad susitartais 
klausimais keturios didžio
sios valstybės laikysis iš 
vieno ir taikos konferenci
jai nebus sunku juos galu
tinai išspręsti. Ginčų, be 
abejonės, kils tais klausi
mais, kuriais didžiosios val
stybės nėra susitarusios ar
ba kuriais jų nuomonės 
skiriasi.

Nieko 
gai šioji

Paryžius. — Pagal Ketu
rių Didžiųjų susitarimą, 
liepos 29 d. čionai praside
da taikos konferencija. Jo
je atstovus turi 21 šalis — 
tai yra, toš šalys, kurios 
dalyvavo kare prieš fašis
tinę Ašį.

Spėjama, kad šioje kon
ferencijoje vyriausiu svar
stymo punktu bus padary
mas taikos su Italija. Ryšy
je su tuo, jau paskelbtas 
taikos draftas, kurį paga
mino ir taikos konferenci
jai siūlo Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Francijos ir Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministrai. Siūlomoje 
sutartyje dar ne viskas ga
lu t i n a i išspręsta. Pav., 
dar ne visi nauji Italijos 
rubežiai pilnai ir gulutinai 
nustatyti. Nesusitarta, ar 
mokės ir kiek mokės Italija ka, Anglija, 
reparacijų Francijai, Grąi- Tarybų Sąjunga.

Washingtonas. — Atsi-1 leido patvarkymą įvairių 
tinka tai, kas buvo numa- kainų nustatymui. Daugy- 
tyta ir ko buvo galima tikę- : bės daiktų, būtinai reika

lingų darbo žmonių kasdie
niniam gyvenimui, kainos 
bus žymiai pakeltos. Pav., 
apie 60 procentų visų mais
to produktų išimama iš 
OPA kontrolės. Reiškia, 
maistas galės kilti ir jau 
pakilo. Čeverykų kainos 
pakeltos 8 nuoš. Anglis ir 
visas kuras žymiai pabran
ginamas.

tis iš Kongreso priimto ir 
prez. Trumano pasirašyto 
įstatymo dėl kainų ir ran
dų kontrolės. OPA jau iš-

Austrai Neklauso 
Tarybų Sąjungos 
Persergėjimo
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nežinoma, kaip .il- 
taikos konferenci- 
Apie jos rezulta

tus galima tiktai spėti, nie
kas tikrai nežino. Priklau
sys, žinoma, nuo to, kaip 
susitars ir laikysis Ameri- 

, Francija ir

Paryžiaus Taikos Konferen 
cijoje Dalyvaus Tarybų Lie 
tuvos Užsienio Reikalų Mi
nistras Povilas Rotomskis

Viena. — Tarybų Sąjun
ga buvo pareikalavus, kad 
Austrijos valdžia nenacio
nalizuotų - nesisavintų tų 
pramoninių įmonių, kurios 
buvo vokiečių kontrolėje ir 
kurios turi atitekti Tarybų 
Sąjungai kaipo reparacijos. 
Bet Austrijos valdžia šitos 
pasargos neklausanti ir sa
vo planus esanti pasiryžus 
vykdyti gyveniman. Su
prantama, kad jinai taip 
daro Anglijos ir Amerikos Į 
paskatinta.

Nankingas. — Komunis-Į Suskaitytos 
tai visur pristatę sudrūtini-j _
mų savo armijoms.

Washington. — Pagaliau 
kongresas priėmė bilių dėl 
civilinės atominės energijos 
kontrolės ir pasiuntė prezi
dentui dėl pasirašymo. Spė
jama, kad jis jį pasirašys.

Joplin, Mo. — Čia vienas 
berniukas išrado naują bū
dą vištų vogimui. Jis jas 
pirma užchloroformuoja, 
paskui pasiima. Taip jis pa
vogęs net 130 vištų.

UNRRA Dienos Jau
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Gromyko Griežtai Laikosi 
Tarybų Sąjungos Plano

Washingtonas.— Patirta, 
kad Amerika, Anglija ir 

I Kanada greitoje ateityje 
‘pasiūlys UNRRA (United 
I Nations Relief and Rehabi
litation A d m i n i stration)
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Maskvos radijas paskel
bė, kad Tarybų Sąjunga 
siunčia į Paryžiaus taikos 
konferenciją devynis žy
mius diplomatus ir vadus. 
Jų pryšakyje stovi užsienio 
reikalų ministras Moloto
vas. Su juomi bus jo pa
vaduotojas, Višinskis, So
vietų ambasadorius Wash
ingtone N. Y. Novikov, am
basadorius Londone Gusev 
ir ambasadorius Paryžiuje 
Bogomolov, taip pat Tary
bų Sąjungos Užsienio Mi
nisterijos Biuro Dėl Brita
nijos Reikalų vedėjas K. V. 
Novikov.

Labai svarbu, kad Tary-

bų Sąjungos taikos delega- 
cijon įeina Tarybų Lietu
vos, Tarybų Latvijos ir Ta
rybų Estijos užsienio reika
lų ministrai. Tarybų Lie
tuvą atstovaus Amerikos 
lietuviams žinomas ir pa
žįstamas Povilas Rotoms
kis, Lietuvos užsienio rei
kalų ministras. Latvijos at
stovu bus V. L Valeskaln, 
Estijos — Hans Kruss.

O

Leghorn, Italija. — Čia 
tapo pakarti trys vokiečiai 
karininkai už nužudymą 
septynių kareivių. Iš nužu
dytų penki buvo amerikie
čiai kariai.

New York. — Tarybų Są- iikviduoti. Pagal tų suma
ningos atstovas Gromyko nyma) UNRRA turėtų 
vėl pareiškė, kad vienintė- baigti savo darbą į devynis 
lis geras ir praktiškas pla- į mgnesius. Manoma, kad 
iias dėl atominės energijos šių trijų šalių pasiūlymas 
ir bombos kontrolės, yra kus praVestas gyveniman, 
Tarybų Sąjungos planas. nes jos yra daugiausia įdė- 
Tąjj planą Gromyko patie-j ,usios j UNRRA fondą, 
kė Jungtinių Tautų Saugu-____________
mo Tarybai prieš keletą sa- Washingtonas. CIO ir ku 
vaičių. Gromyko sako, kad įos organizacijos, suintere- 
Amerikos planas yra ne-|suotos šalpa, raginančios 
praktiškas, netikęs ir ne-j valdžią dar nelikviduoti 
priimtinas. UNRRA.

Amerikos Aštri Nota Tarybų Sąjungai
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Valstybės De

Du Negrai Darbininkai ir Jų Žmonos
Nulinčiuoti Georgia Valstijoje

Gauja Baltveidžių Teroristu Sušaudė Keturis Nekaltus Žmones ir Jų Lavonus Bjauriai Sužalojo; Federalinė Valdžia 
Veda Tyrinėjimą; Visoje Šalyje Didžiausias Pasipiktinimas Žmogėdrų Siautėjimu

Monroe, Ga. — Tai, kas 
atsitiko čionai liepos 26 die
ną, supurtė visus padoriuo
sius amerikiečius. Gauja 
baltveidžių žmogėdrų pasi
gavo važiuojant du negru 
darbininku ir jų žmonas, 
sušaudė ir jų lavonus suka- 
neveikė. Tyrinėjimas pa
rodo, kad į nelaimingus 
žmones teroristai suvarė 
šešiasdešimt kulkų.

Negrus darbininkus ve
žėsi turtingas baltveidis 
farmeris , vardu Loy Har
rison. Dvidešimt baltvei
džių teroristų, sako, gra
žiai, poniškai apsirengusių, 
susistabdė Harrison, išsi
ėmė iš vežimo negrus, su-

statė
“vienas, du,” suvarstė juos 
kulkomis. Tiek daug kulkų 
į juos suvarė, jog jų nebe
galima nė pažinti! Harri- 
sonas sako: Vyrams rankos 
buvo surištos, kai šaudė, o 
moteris šaudė palaidomis 
rankomis. Atrodo, sako, 
kad moteris sušaudė tiktai 
todėl, kad viena iš jų paži
no vieną iš teroristų gau
jos. Kad nepalikti liudi
ninkų, tai suša'udė ir mo
teris! Moterys buvo sese
rys.

Nulinčiuoti Roger Mal
colm, 27 metų amžiaus ir 
jo 
ir

ir pagal komandą ko: Kai paėmė vyrus ir nu
sivedė šaudyti, viena negrė 
moteris pradėjo šaukti ir 
vadinti vardu vieną iš lin- 
čininkų. Kai tą išgirdo gau
jos vadas, jis sugrąžino 
keturis savo gaujos narius 
paimti ir moteris. Tada vi
si keturi buvo sustatyti ir 
sušaudyti. Sugrįžę prie 
Harrisono užklausę, ar jis 
pažįsta kurį nors iš gaujos. 
Kai jis pasakęs, kad nepa
žįsta nei vieno, tai jam lie
pę apsisukti ir važiuoti. 
Tada Harrisonas pašaukęs 
policiją.

Kaip ir paprastai pietinė
se valstijose, šerifas tuojau 
pravedė “tyrinėjimą,” ne-

partmentas paskelbė tekstą 
savo notos, kurią jis pa
siuntė Tarybų Sąjungai dėl 
padėties Vengrijoje. Ven
grija, kaip žinoma, buvo 
Hitlerio talkininkė, kariavo 
prieš Tarybų Sąjungą ir. 
jai be galo daug nuostolių 
padarė. \

Amerikos nota kaltina 
Tarybų Sąjungą už per di
delių reparacijų ėmimą iš 
Vengrijos. Tas, girdi, ken
kia Vengrijos ekonominiam 
atsistatymui.

t

surado nei vieno kalto, 
Harrisonas užsigina kurį 
nors pažinęs, ir pasibaigė 
ceremonijos!

Reikia pažymėti, kad 
jaunas George Dorsey buvo 
eks - kareivis, dalyvavęs 
mūšiuose, kovojęs už demo
kratiją ir laisvę!

Jungtinių Valstijų pro
kuroras Clark paskelbė, 
kad Teisingumo Depart
ment Civilinių Teisių Sek
cija tuojau praves platų ty
rinėjimą to baisaus linčo.

Aišku, kad Amerikos vi
suomenė šį sykį nenutils, praneša May gydytojas, 
kol tie kruvini žmogžudžiai Dr. Lowden.
nebus sumedžioti ir tinka- abelnai sveikata esanti 
mai nubausti.

Kongresmanas May Vėl 
Atsisako Liudyti Senato 
Komisijai

i

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Militarinių Reika
lų Komisijos pirmininkas 
May per visą dešimtį dienų 
negalėsiąs aiškintis Senato 
Tyrimo Komisijai. Taip

£

sveikoje padėtyje!
žmona, George Dorsey 
jo žmona, Harrison sa-

ls Kuznecko kasyklų, Ta
rybų Sąjungoj, praneša, kad 
po žeme įtaisyta šmirkštimo 
priemonės apsiprausti, valgy
klos ir pirmos pagalbos punk
tai. Kasyklose orą išvalo ga
lingi oro pumpavimo jrengi-

mai. Visa tai padaryta, kad 
darbas būtų lengvesnis, našes
nis ir geriau apsaugojus mai- 
nierių sveikatą.

May širdis ir 
ne-
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Nauja OPA ir Infliacija
Prezidentas Trumanas pasirašė bilių atgaivinimui 

naujoj formoj OPA. Kiek laiko atgal prezidentas Tru
manas panašų bilių atmetė, Jis jį pavadino “legališka 
infliacija.” Dabar pamatiniai tokį patį pasirašė. Jis 
nebus visuomenės apsaugojimas nuo pelnagrobiško api
plėšimo, bet bus tam tik priedanga.

OPA pagal naują patvarkymą veiks vadovybėj tri
jų asmenų. Pagal tą patvarkymą randos laikinai pa
silieka tokios, kokios jos buvo birželio 30 d. Bet kokius 
planus nauja OPA siūlo numušimui kainų ant mėsos, 
pieno, kiaušinių, sviesto, riebalų ir kitų būtiniausių pra
gyvenimo reikmenų? Tie klausimai bus naujų OPA vir
šininkų peržiūrėti ir jau dabar sako, kad ant daugelio 
produktų reikės kainas pakelti bėgyje 60 dienų.

Kaip žinome, laike karo darbininkai dirbo už se
nas algas. Pragyvenimo produktai pakilo taip, kad 
po karo .prasidėjo streikų banga. Patsai prezidentas 
Trumanas sutiko, kad algos turi būti pakeltos apie 18į 
cento valandai. Veik visos didžiosios unijos ir industri
jos ant tų sąlygų susitaikė ir pasirašė kontraktus.

Taip buvo nustatytos algos tada, kada veikė OPA. 
Bet štai Mr. Trumanas ir kongresas nepadarė žygių 
pratęsimui OPA įstatymo. Kai tik OPA pasibaigė su 
birželio 30 diena, tai kainos ant įvairių pragyvenimo 
reikmenų pradėjo kilti. Ant daugelio produktų jos pa
kilo net iki 40 nuoš. Ant 28-nių svarbiausiųjų reikmenų 
į 26 dienas kainos pakilo 25 nuoš., kaip paskelbė Darbo 
Statistikų Biuras. Reiškia, iškėlimas kainų ant pragy
venimo reikmenų automatiškai numušė algas visiems 
darbininkams.

Prieš tą nesvietišką kainų kėlimą prasidėjo streikai 
ir pikietai visoj šalyj. CIO unijos šaukia 6,000,000 savo 
narių streikuoti prieš aukštas kainas. ADF lokalai ir 
ištisos unijos, miestų gyventojai tą patį daro. Ir štai 
Mr. Trumanas pasirašo naują OPA įstatymą, kuriam 
jis ir patsai nepasitiki, nes dyi valandos po pasirašymo, 
prezidentas pareiškė: ‘‘jeigu šis būdas neveiks, tai su
šauksiu kongreso narius specijalei sesijai.”

Mūsų supratimu, dabartinėj padėtyj vienintelis tin
kamas būdas, tai reikalauti kongreso, kad jis iš naujo 
svarstytų kainų nustatymo klausimą ir išklausytų vi
suomenės balso. Liaudis reikalauja pastovių pakenčia
mų kainų gyvenimo reikmenims. Tuo gi pačiu kartu 
kainos kyla darbininkams ir jų šeimynoms, kaip ir smul
kiems biznieriams, gyventi darosi vis sunkiau. Tai grū
moja infliacija ir dideliais šaliai sukrėtimais.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily*

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
BALTIJOS - BALTŲJŲ 
JŪRŲ KANALAS 
ATSTATYTAS

Tarybų Sąjunga buvo ka
nalu sujungusi Baltijos jū
rą su Baltomis jūromis ir 
tas kanalas yra žinomas, 
kaipo Baltijos-Baltųjų jūrų 
kanalas.

Daug darbo tarybiniai 
piliečiai įdėjo, pravesdami 
tąjį kanalą, bet jo komer
cinė reikšmė buvo milžiniš
ka.

Karo metu šį kanalą ap
griovė vokiečiai ir suomiai. 
Tuojau po karo buvo imta
si darbo jam atstatyti.

Šiomis dienomis Over
seas News Agency skelbia, 
jog kanalas jau baigtas at
statyti ir netrukus pradės 
juo plaukioti laivai iš vie
nos jūros kiton.

Tai, be abejo, didelis ta
rybinių piliečių laimėjimas, 
bet kiek atstatymo darbui 
reikėjo įdėti pajėgų?!

Kai kurie “išminčiai” zau
nija, būk Tarybų Sąjunga 
uždėjusi Suomijai perdide- 
les karo kontribucijas mo
kėti, bet jie “pamiršta,” 
kiek baltieji suomiai su na
ciškais vokiečiais pridarė 
Tarybų Sąjungai nuostolių.

SUVAžIUOS BUVĘ
POLITINIAI KALINIAI

’Overseas News Agency 
skelbia, kad netolimoj atei
tyj Varšavoj įvyks įdomus 
suvažiavimas :z suvažiuos 
atstovai politinių kalinių, 
kentėjusių hitlerinės Vokie-
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tijos'1, koncentracijos sto
vyklose.

Jų suvažiuos iš Franci- 
jos, Jugoslavijos, Čechoslo- 
vakijos, Hollandijos, Bulga
rijos, Italijos, tarybinių re
spublikų ir, žinoma, Lenki
jos.

Ką jie suvažiavime tars, 
nepasakoma. Gal kokią or
ganizaciją steigs — organi
zaciją kovai prieš fašizmą, 
kovai už taiką.

Kaip ten bebus, -šis suva
žiavimas bus įdomus.

“Pereitais metais, baigiant 
mokslo sezoną, savo moki
niams ji pasakė: “Mano gy
venimo saulėleidy man labai 
malonu, ir tas man priduoda 
daug vilties ir pasitikėjimo, 
kad toks didelis -skaičius 
jaunu žmonių yra pasiruošę 
tęsti kovą už žmonijos išlais
vinimą.”
Jungtinių Valstijų 

munistų Partijoje yra 
nepaprastos energijos
nos amerikietės: Ella Bloor 
(Močiutė) ir Anita Whit
ney — abi seno amžiaus, 
bet veikia darbininkų judė
jime, kaip jaunuolės. Mo
ther Bloor jau turi virš 80 
metu, v

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

ITHUANICETTES:
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ANITAI WHTJTNEY 
79 METAI, i-.

Prieš porą savaičių 
miajai Kalifornijos darbi
ninkų veikėjai Anitai Whit
ney sukako 79 metai am
žiaus. Kad ir sena amžiu
mi, tačiau ji jauna dvasio
je, — pilna entuziazmo ir 
vilties dėl gražesnio darbo 
žmonėms rytojaus.

Ta proga Vilnis (liepos 
23 d.) rašo:

“Anita Whitney geriausia 
pažįsta Kalifornijos darbi
ninkai. Ji yra Kalifornijos 
Komunistų Partijos iždinin
kė. Ji skrupulingai teisinga 
savo pareigose. Tą žino ir 
komunistai ir pašaliečiai.

“Be to, jį mokytojauja Ka
lifornijos Darbininkų Moky
kloje. Ten ji duoda pamokų 
iš ekonominių ir politinių 
mokslų. Ji labai giliai susi
pažinus su tomis mokslo ša
komis.
gera, ir tuo pačiu kartu savo 
mintis ji moka perduoti aiš
kioje populiarėje kalboje.

Prelegentė ji labai

Donato Lukštoraupio 
Koncertas Kaune

Švedijos Paskola Sovietams
Velionis prezidentas Roose veltas turėjo nugalėti vi

sokias sunkenybes, kad sudaryti Jungtinių Valstijų ii’ 
Sovietų Sąjungos bendrą veikimą. * Tas bendradarbiavi
mas abiejų šalių suteikė mums pergalę prieš hitlerinę 
Vokietiją ir imperialistinę Japoniją. Hitlerininkai ir 
visi reakcininkai dėjo visas pastangas, kad suardyti mū- 

„,sų ir Sovietų bendradarbiavimą. Tada jiems tai nepa
vyko.

Kaip karo laimėjimui buvo reikalingas bendras vei- 
. kimas trijų didžiųjų—Jungtinių Valstijų, Sovietų Są
jungos ir Anglijos, — taip tas yra reikalinga ir taikos 
išlaikymui. Sovietai to ir siekia. Bet Mr, Byrnes pasi
rinko kelią “kietos politikos” linkui buvusios mūsų tal
kininkės. Ta politika blogina abiejų šalių santykius ir 
yra žalinga, kaip Sovietų Sąjungai, taip ir mūsų šaliai,

, Paimkime paskolų klausimą. Sovietų Sąjunga la
bai nukentėjo kare. Tūkstančiai jos miestų reikia at
statyti. Amerika nieko nenukentėjo. Sovietai planavo 
duoti didelius užsakymus Amerikoj. Jiems reikia ma- 

. šinų, garvežių, rūbų, apsiavų ir kitų dalykų. Amerikoj 
to visko gali pagaminti, nes mūsų fabrikai stovi čiely- 
bėj, medžiagų ir darbininkų yra. Bet Sovietai galėjo 
duoti didelius užsakymus tik gaudami Amerikoj kreditų- 
paskolų. Jie originaliai siekė gauti šešis bilionus do
lerių, vėliau prašė biliono. Jų tą prašymą viršininkai 
kur tai Washingtone “pametė” ir per šešis mėnesius ne
galėjo surasti. Vėliau Mr. Trumanąs pareiškė, kad per 
tūlą laiką Sovietai negaus Amerikoj paskolų, nes tam 
skirti pinigai išdalinti Anglijai, Franci jai ir kitoms ša
lims. Wall stryto diplomatai pradėjo pasakoti, būk So
vietai turi daug aukso, o kada negaus Amerikoj pasko
lų, tai jie už tą auksą pirks pas mus reikmenų.

Bet Sovietų Sąjunga jieško kitose šalyse paskolų ir 
jas gauna. Šiomis dienomis Švedija suteikė Sovietų Są
jungai biliono kronų paskolą, tai didžiausia jos istorijoj. 
Sovietų Sąjunga duoda didelius užsakymus Švedijoj ant 
elektros gamybos reikmenų, statybos, popieros, mašinų 
ir kt. Jai iš Švedijos dar lengviau parvežti, negu iš 
Amerikos.

Reiškia, Mr. Byrnes politika stumia Sovietų Są
jungos užsakymus į kitas šalis. “Amerika nustoja ge
rų kostumerių” — pripažino net New Yorkp Times, ku
ris remia Mr. Byrnes’o politiką.
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KAUNAS.— Valstybinės 
Operos dainininkų tarpe 
solistas D. Lųkštoraupis 
rečitalinių pasirodymų at
žvilgiu pasižymi dideliu ak
tyvumu. Jo koncertų reikš
mė yra tuo didesnė, kad ki
ti mūsų dainininkai dainos 
meno populiarinimu atski
rais rečitaliais nepasižymi. 
Solisto pagrindinis tikslas 
a p i b ū d ina jo pasiryžimą 
kuo daugiau su daina išei
ti į plačiąsias mases, antro
je vietoje paliekant koncer
tų .programos pagerinimo 
rūpestį.

Šiuo keliu vedami 
Lukštoraupio koncertai 
suomenėje turi įvairaus 
garsio. Gera solisto
kykla duoda pagrindo ma
nyti, jog jis ir sudėtinges
nei programai yra pakan
kamai pajėgus, tačiaus in
dividualus jo balso charak
teris griežtai apriboja gali
mybes visapusiškoje inter
pretacijoje užtikrinti pasi
sekimą. Iš daug ko maty
ti dainininko palinkimas 
dramatiniai operiniam sti
liui. Arijinėje ir rečitaty- 
vinėje plotmėje solistas pa
sijunta laisvas savo formo
je ir tvirtas išraiškoje. Ge
rai pastatytos dramatinio 
atspalvio balso viršūnės bū
dingai pabrėžia dainininko 
ištvermę didesnės jėgos at
žvilgiu. Čia ir bus Donato 
Lukštoraupio balso medžia
gos stiprusis veiksnys, tei
giamos reikšmės turįs ope
riniam dramatizmui. Jei 
neskaityti kai kurių solisto 
bandymų šiuo veiksniu nu
sverti natūraliai būtinos gi
lesnės interpretacijos reikš
mę, koncertą, įvykusį gegu
žės 13 d. Konservatorijos 
salėje, galima būtų 
tikrai kultūringa 
meno demonstracija.

Pirmoje koncerto

laikyti 
dainos

dalyje,

An exhibition of contempo-* 
vary Lithuanian art will be- 
one of the unusual features 
of the Lithuanian Art 
League’s cultural festival to 
be held in Chicago during the 
week of October 21. Paintings 
and handiwork of Lithuania’s 
people will be included in the 
display. This beside Lithuan
ian American choral and dra
matic talent from the United 
States and Canada... 
Chicago “Vilnis” and 
New York “Laisve” have
greetings to South American 
Lithuanians who will hold a

The 
the 

sent

Norvegijos Nusistaty 
mas Link Vokiečių

su trimis dainomis buvo 
parodytas Z. Aleksandravi
čius, kaip kompozitorius 
mums mažiau , pažįstamas. . 
Platesnių užsimojimų har
monijos fone autorius sten
giasi surasti savarankišku
mą kompozicinėje išraiško
je. Vokaliniu ir akompa
nimento pritaikymo požiū
riu “Plaštakė” gal bus stip
resnė už kitas dvi dainas. 
Lietuvių kompozitorių, 
ypač St. Šimkaus “Tylu
ma”, dainų interpretacijoje 
solistui būtų galima pada
ryti didesnių priekaištų. 
Geriau buvo suprasta B. 
Dvariono paprastomis prie
monėmis parašyta “žvaigž
dutė.” Daug pilniau solis
tas pasireiškė arijose ir J. 
Karnavičiaus op. “Graži
na” ir A. Kačanausko “Eg
lė, Žalčių karalienė.” Di
desnė koncerto programos 
dalis buvo skirta rusų kom
pozitorių kūriniams. Čai
kovskio Don Žuano Sere
nada bei arija iš op. “Jo
lanta” ir Rimskio - Korsa- 
kovo “Prie Jūros,” solistui 
pavyko priartėti prie giles
nės ekspresijos ir subtiles
nio išreiškimo, palyginti su 
blankiau s k a m'b ėjusiomis 
Rubinšteino “Naktis” ir 
Čaikovskio “Mes sėdėjom 
drauge.” Be viso to, solis
tui pravartu priminti, jog 
bendroje inter pretacijoje 
lietuviškų dainų atlikime 
rimtesnis dėmesys tarenai 
iy teisingam kirčiavimui 
daug prisidėtų prie lyrizmo 
stokos padengimo. Klausy
tojų užtarnautų 
solistas nusipelno 
kėjimu aukštoje 

■ir be nuovargio išlaikyti 
balso resursų pajėgumą.

Solistui akompanavo 
, K o ai s e rvatorijos profeso
rius B. Dvarionas.

M. f Buivydas.

simpatijų 
savo mo- 
įtampoje

Oslo (TASS). — Nerve- ; 
gijos spauda tebeskelbia ži- ; 
nias, rodančias apie vai- ; 
džios organų globo
jamąjį nusistaty mą 
vokiečių karo belaisvių at
žvilgiu, kas įgalina vokie
čius belaisvius naudotis to
kiomis gyvenimo gerybė
mis, kurių neturi daugelis 
norvegų šeimų.

Laikraštis “Aftenposten” 
išspausdino straipsnį savo 
bendradarbio, kuris pats 
dalyvavo darant kratą vo
kiečių karo belaisvių sto
vykloje Pedale. Autorius 
praneša, kad stovykla turi 
savo komendantą, vokiečių 
stebėjimo sargybas, telefo
nus ir tt.. “Stovykloje buvo 
rasti naujų modelių radijo 
aparatai, gražios stalinės 
lempos, kurių net ■ norvegų 
kareiviams neleidžiama tu
rėti kareivinėse, daug nau
jų elektros laidytuvų, elek
tros krosnelių, telefonų a- 
paratūros, tabako atsargų 
ir nuolat veikiantis apara
tas naminei degtinei vir
ti.” Laikraštis nurodo, kad 
stovykloje buvo surasta vi
sa dėžė vokiškų ordinų, ku
rie, matyt, toliau buvo duo
dami už nuopelnus, “di
džiajai Vokietijai.”

Tame pat straipsnyje ra
šoma, kaip gyvena 110 ka
ro belaisvių vokiečių Hane- 
mueno stovykloje. Šioje sto
vykloje per kratą buvo ra
sti ne tiktai radijo apara
tai, telefonai, bet net kal
nų saulės aparatai. Stovyk
loje esantieji vokiečiai gau
siai aprūpinti kostiumais 
ir baltiniais. Laikraščio 
pranešimu, norvegų karo 
policija tiktai per metus 
laiko po Vokietijos kapitu
liavimo pradėjo kruopščiai 
vykdyti kratas ir atiminėti 
vokiečių prisiplėštą turtą. 
Atimtos vertybės turi būti 
grąžintos norvegams, pir
moje eilėje nuskurdintoms 
šeimoms Finmarkene, “kur 
masė norvegų gyventojų 
negali net svajoti apie to
kias sąlygas, kuriose gyve
na vokiečiai karo belaisviai 
Norvegijoje.”

Laikraštis “Friheten” į- 
dėjo žinią, kad norvegų ae
rodrome Fornebu, ties Os
lo, karininkai drauge su 
karo belaisviais hitlerinin
kai rengia pasilinksmini
mus ir iškilmes. Laikraštis 
pasipiktindamas šiais kari
ninkais, rašo:

“Rekordas buvo pasiek
tas gegužės 17 d., tą dieną, 
kai Norvegija gerbė atmin
tį žuvusiųjų kovoje prieš 
vokiškus grobikus.' Tą die
ną norvegų karininkai ren
gė iškilmes drauge su 38 
hitlerininkais. 8 iš jų buvo

atgabenti net specialiais 
autobusais 140 
atstu iš Hamaro. 
nome, ar buvo 
sėkmingos jose 
siems norvegams, bet mes 
žinome, kad kai kuriems jų 
buvo sugadinta nuotaika, 
kai Norvegijos vėliava buvo 
nuimta ir pradėjo groti 
vokiečių orkestras. Mes ži
nome, kad daugelis norve
gų buvo nusivylę, kai pa
matė, kad patalpa, kurioje 
turėjo įvykti iškilmės Nor
vegijos tautinės'dienos pro
ga, buvo pilna vokiečių.”

“Šie ’draugiški’ susitiki
mai, — rašo toliau laikraš
tis, — vyksta jau seniai ir 
kai kuriais atvejais paken
kė norvegams. Praeitą mė
nesį karinių oro pajėgų va
dovybė atleido 100 patriotų 
norvegų ir į jų vietą pa
skyrė vokiečius. Galima bū
tų manyti, kad tai buvo pa
daryta taupumo sumeti
mais, bet, kaip išaiškinta, 
vokiečiai gauna pilną atly
ginimą. Galima daryti išva
dą: karinių oro jėgų vado
vybė labiau vertina grobi
kų tautos atstovus, negu 
norvegus.”

Laikraštis toliau prane
ša, kad “gegužės 16 d. vie
nas girtas vokiečių kapito
nas išėjo iš Fornebu sto
vyklos. Jį suėmė norvegų 
sargyba. Suimtasis pa
skambino savo draugams 
iš norvegų vadų tarpo, ku
rie įsakė jį tuojau paleisti. 
Nejaugi karinio oro laivy
no karininkai, — klausia 
laikraštis, — užmiršo, ką 
darė vokiečiai Norvegijoje 
per 5 okupacijos metus.

Laikraštis norvegų kari
ninkų iš Fornebu karo ae
rodromo vadovybės elgimą
si apibūdina kaip nepaken
čiamą, darantį gėdą norve
gų armijai, ir kaip pasity- 

' čiojimą iš aukų, kurias pa
kėlė norvegų tauta kovoje 
prieš vokiškus grobikus.

kilometrų
Mes neži- 

iškilmės 
dalyvavu-

Airija Nutarė Stoti į 
Jungtines Tautas

Dublinas. — Premjero 
de Valeros pasiūlymas, kad 
Airija tuojau išpildytų ap
likaciją įstoti į Jungtines 
Tautas, laimėjo. Airijos 
parlamentas jo pasiūlymą 
užgyrė. De Valera pripaži
no, kad prieš trejetą savai
čių jis gavo užtikrinimą iš 
Anglijos, jog Anglija pa
rems Airijos aplikaciją 
įstoti į Jungtines Tautas. 
Jis savo kalboje taipgi pa
brėžė, kad jau seniai Ta
rybų Sąjunga ir Anglija 
pažadėjusios remti • kandi
datūras neitrališkųjų šalių.

conference of Lithuanians 
from Argentina, Uruguay, 
Brazil and Chile duriąg the 
latter part of this month... 
Pijus Grigaitis, whose sheet 
“Naujienos” still peddles Na
zi “works of art,” almost suf
fered a stroke of apoplexy 
recently. The touch-off was a 
leaflet issued by Chicago 
United Lithuanian Committee 
which was titled “Nazi Agen- 
cy Praised Rep. A. O’Konski, 
Grigaitis spoke from the same 
platform from which the Wis
consin darling of a Hamburg 
bureau addressed an audience 
marking the Darius-Girėnas 
anniversary. . . The so-called 
American Lithuanian Council, 
through its head mouthpiece 
Leonard Shimutis, recently 
sent an “urgent” letter to 
President Truman asking the 
Chief Executive to intervene 
in behalf of a “free” Lithuan
ia. It seems Shimutis has a lot 
to learn. Years ago Grigaitis 
presented the late President 
Roosevelt with a gift of a 
fancy cigarette holder, hop
ing that Roosevelt would de
liver Lithuania in exchange. 
The hope turned out to, be 
nothing ‘more than a pipe
dream... The national LDS 
Golf Tournament to be held 
at the Acacia Country Club 
in Chicago on August 4 will 
find Ed. Kovel teeing off to 
defend his laurels. The Rose
land golfer is the holder of 
the National LDS Golf title...

—o—
In the Lithuanian “Noose”: — 

Erstwhile publisher, editor 
and general handy-man of the 
now buried Jaunimas, Joe 
Poshka, has definitely made 
up his mind not to return to 
the “newspaper” business. . . 
What’s, wrong, Joe? Can’t 
you get your fingers on any 
of the Smetona lucre now that 
his government is kaputt?

—o—
Vitalis Bukšnaitis, who has 

the habit of popping-up as a 
self-styled champion of the 
underdog, proudly boasts that 
“newspapers such as Vieny
be... are actually voicing 
the opinion of the working 
people.” Yet in reading the 
edition in which Bukšnaitis 
makes this blurb we couldn’t 
find even with a magnifying 
glass any mention of the con
sumers concern or action for 
price controls. Not even one 
word about labor unions ex
cept that a CIO union which 
Bukšnaitis belongs to has a 
clause in its constitution 
“which outlaws Communists 
from membership in the or- 
ganiation.” It seems to us that 
Vienybe voices the opinions 
of the “working people” by 
keeping silent.

—o—
Hearst-writer Stanley Pieza, 

whose specialty used to be re
ligious reporting, has now be
come Willie’s Chicago special
ist on the “Lithuanian situa
tion” at home and abroad. 
He’s now grinding out regular 
yarns and stories about Lith
uanians and Lithuania, with 
the typical red-slant angle 
which the Hearst press is 
torious. 

—o---
It is quite fashionable

big town papers to feature 
their own “experts” on Com
munism. Big town papers with 
any reputation at ail run daily 
by-lined stories by self-styled 
authorities on “red plots.”

The slant-slappy writers 
who paint the red slant into 
their * stories aren’t doing it 
purely out of objective con
siderations, either. Red-bait
ing and • uncovering “red 
plots” is an up and coming 
business. lt‘s a very profitable 

, profession. It’s a sordid art 
for which the dauber receives 

, his pieces of silver.

for
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Neutronų Miglynai Erdvėj 
Kaipo Kliūtis Rakietom 

Su Atom-Bombomis

Radijiniai-Veik lūs lodąs
Įrankis prieš Kaklinės 

Liaukos Ligą
Neutronas yra tokia ato

mo branduolio dalelė, kuri 
paprastai neparodo nei tei
giamosios (pozityvės) elek
tros, nei neigiamosios (ne- 
gatyvės) elektros. Todėl tos 
atomu dalelės ir vadinamos 
“neutralėmis”, reiškia, el
ektriniai bepusiškomis.

Bet “bepusiškieji” neut
ronai yra tikrieji skaldyto
jai atominių uraniumo ir 
plutoniumo medžiagų ato
mų. Juk neutronai iššaukia 
atominės bombos sprogimą.

Ore visuomet yra šiek 
tiek laisvų, palaidų neutro
nų. Jie galėtų susprogdinti 
paruoštą atominei bombai 
medžiagą. Užtat atominė 
medžiaga yra rūpestingai 
saugoma nuo oro neutronų. 
Nedičkiai atominės medžia
gos gabaliukai yra laikomi 
atskirose dėžėse, pagamin
tose iš tam tikro metalo. 
Dėžių sienos gana storos ir 
pagamintos iš tokio meta
lo, per kurį būtų neutronui 
labai sunku arba negalima 
perlįsti ir pasiekti atominę 
medžiagą.

Neseniai amerikonai ato
miniai mokslininkai tyrinė
jo, kiek laisvų neutronų y- 
ra dideliuose aukščiuose. 
Jie kariniame lėktuve B- 
29 pakilo 45,000 pėdų aukš
tyn, tai yra, 8 amerikines 
mylias su viršum. Ir tame 
aukštyje jie atrado ištisus 
palaidų neutronų miglynus 
bei debesynus.

Valdžios patvarkymais, 
mokslininkai tirs neutronus 
ir dar didesniuose aukš
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Ką Reikia Daryti, Kuomet Šuva Įkanda
Vasarą, ypač artyn ru

dens, daugiau atsiranda pa
gedusių šunų. Pirmutinis 
pagedimo ženklas tai šuns 
būdo pasikeitimas. Šuva 
pasidaro nedraugiškas sa
viškiams žmonėms ir net 
nenori jų pažinti.

Bet būna ir skirtinga at
maina pagedusio šuns elgė- 
senoj. Štai šuva pirmiau 
buvo šalto, savistovaus bū
do, nelinkęs žmonėms ge
rintis. Bet dabar jis pasida
rė nepaprastai meilus ir 

Išims 15,000 Mylių Ilgio 
Paipą iš . Anglų Kanalo

Karo metu reikėjo karo 
reikalams daug gazolino 
pristatyti Europon iš Ang
lijos. Per dvidešimties my
lių pločio Anglų Kanalą lai
vais gazoliną pergabenti 
buvo neparanku ir pavojin
ga. Todėl buvo sugalvotas 
ir gyveniman pravestas 
planas nutiesti Kanalo dug
nu lanksčią triubą (paipą) 
ir per ją leisti Francūzijon 
gazolino. Tai buvo gudrus 
ir išmintingas sumanymas. 
Vokiečiai apie tai nežino
jo. Tatai buvo padaryta 
1944 metais.

Dabar toji triūba nebe
reikalinga ir Anglijos val
džia nutarė ją išimti. Tai 
buvo ne viena, bet dvide
šimt viena “paipa.” Visas 
jas ištiesus išvien, sudaro 
15,000 mylių.

Paipa padaryta iš cinko, 
todėl jinai yra lanksti, 
sveria 15,000 tonų.

Ji

čiuose. To reikalauja kari
niai Amerikos sumetimai.

Paskutiniu laiku buvo da
roma kariniai pratimai su 
rakietomis robot-bombomis 
V-2. Tos rakietos padirbtos 
pagal modelį vokiečių V-2 
robot-bombų, kurias ameri
konai parsigabeno namo. 
Pratimuose šios rakietos lė
kė beveik 100 mylių aukš
tyn.

Amerikos armijos ir lai
vyno inžinieriai planuoja 
taip ištobulinti V-2 rakie- 
tas, kad jos iškiltų į di
džiausius, dar nepasiektus 
aukščius ir lėktų keliolika 
tūkstančių mylių; kad ra- 
kieta galėtų pasiekt bet ku
rį busimojo priešo miestą, 
nors ir toliausią.

To negana. Amerikos ka
rininkai ketina pritaikyt a- 
tominę bombą savo rakie- 
tai. Atominė bomba būtų į- 
dėta j rakietos nosį.

Bet rakieta, siunčiama į 
priešo šalį, turėtų nepapra
stai aukštai pakilti, 
aštuonių - devynių 
aukščiuose banguoja 
miglynai neutronų, 
galėtų susprogdint atomi
nę bombą rakietoje, nepa
siekus jai tikslo.

Štai kodėl Amerikos vy
riausybė davė komandą sa
vo atominiams mokslinin
kams ištirti kuo didžiau
sius aukščius. Kartu įsaky
ta jieškoti tikresnių būdų, 
kuriais galima būtų apsau
got atominę bombą nuo ne
utronų gausybės aukštojoj 
erdvėje. J. C. K.

O jau 
mylių 
ištisi 
kurie

draugiškas. Tai tik pra
džioj. O vėliau ir jis piktai, 
betiksliai kandžios žmones. 
Pamišusiai bėgiodamas, jis 
taipgi ries kitus šunis, ne 
tik žmones.

Jungtinių Valstijų Gyvu
lių Pramonės Biuras pata
ria įskiepyti šunis, nelau
kiant iki jie pages. Kiti šio 
biuro patarimai yra šie:

Tuojau uždaryti ir nie
kur neišleisti šuns, kuris 
atrodo gal pagedęs; greitai 
apie tai pranešti vietinei 
valdžiai, kad šuva būtų pa
imtas ir jo smegenys ištir
ti dėlei pagedimo. Visus į- 
tartinus palaidus šunis rei
kia sugaudyti ir nuvežti į 
tam tikrą miestinę sveika
tos įstaigą.

Jei bet koks šuva įkan
do, jis turi būti tuojau pri
statytas gyvulių gydytojui 
arba miestiniam sveikatos 
skyriui, kad galima būtų jį 
ten laikyti, iki bus patirta, 
ar šuva pagedęs ar ne.

Įkąstas žmogus turi kuo 
greičiausiai kreiptis į gy
dytoją.

Jeigu vienas šuva įkando 
kitą, tai reikia ir įkąstąjį 
šunį tuojau pristatyt gyvu
lių gydytojui arba miesti
niam sveikatos departmen- 
tui. N. M.

Londonas. — Anglijos 
kabinetas ir vėl nutarė ati
dėti svarstymą Amerikos 
pasiūlymo dėl ekonominių 
okupacijos zonų apvieniji- 
mo. Jis vėl pareiškė, kad 
lauks atsakymo iš Maskvos.

Šypsodamiesi, vienok stipriai, tie chiniečiai studentai savo iškabomis “kvie
čia” Jungtiniu Valstijų Armiją vykti “atgal į jūsų mielus namelius.” Mitingas 
įvyko Shanghajuje, išleidžiant delegaciją į Nankingą tarti skaip nors baigti ci
vilį karą Chinijoj. Chiniečiai norėtų savo reikalus išspręsti'patys, be amerikie
čiu diktavimo ir ginklo.
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Kova prieš Kolorado Vabalą Lietuvoj
Kolorado (Colorado) va

balas — tai pavojingas bul
vių kenkėjas. Tas vabalas 
prieš kurį laiką išplito Va
karinėje Europoje. Jo veis
lė sparčiai plėtėsi į rytus, 
pasiekė Rytų Prūsiją ir 
Lenkiją, o iš ten pradėjo 
rimtai gręsti ir Lietuvai.

Svarbu, kad Tarybinėje 
Lietuvoje tas kenkėjas bu

“NAUJA,”
Bendrai žinomos yra dvi 

lyties ligos — sifilis ir go
norėja (pūliatekis). Šios 
ligos yra išgydomos. Apie 
trečią lytinę ligą mažai kas 
tėra girdėję ir jinai dar ne
pagydoma. Ji vadinama 
granuloma ingvinale.

Kada žmogus jąja apsi- 
krečia, ta liga neapsistoja 
vien tiktai lyties organuose. 
Kraujas išnešioja jos perus 
po visą kūną.
Sąnarių ir Kaulų Smegenų 

Uždegimas
Iš granulomos ingvinales 

kartais išsivysto skaudus 
sąnarių uždegimas (arthri
tis) arba kaulų smegenų 
uždegimas (osteomyelitis). 
Nuo tos trečiosios lytinės 
ligos žmogus gali ir tiesio
giai mirti. Taip raportavo 
Johns Hopkins Universite
to medikaliai profesoriai

Amerikos Filmos Neduodančios Gerų Rezultatų Vokietijoje
"New York Times kores

pondentas Schmidt rašo 
apie tai, kokius pasiseki
mus turi Amerikos filmos, 
rodomos Vokietijoje, kad 
sudemokratizuoti vokiečius. 
Jis sako, kad žmonės, ku
rie yra pastatyti prie fil
mų parinkimo ir rodymo, 
sutinka, jog iki šiol rezul
tatai buvo prasti. Ameri
kos filmos vokiečių nejau
dina ir nepalieka demokra
tizuojančio efekto.

Iki šiol buvo rodytos se
kamos filmos:

“Here Comes Mr. Jor
dan,” “You Were Never 
Lovelier,” “Pride and Pre- 
j u d i c e,” “S e v en Sweet
hearts,” “Young Tom Edi
son,” “The Gold Rush,” 
“It Happened Tomorrow,” 
“Shadow of a Doubt,” “It 
Started With Eve,” “I 
Married a Witch,” “Tom, 
Dick and Harry/’ “The Hu- 

vo laiku pastebėtas, ir jau 
imtasi skubių priemonių, 
kad Kolorado vabalas ne
galėtų Lietuvoj įsiveisti. 
Nes jei tas niekšas nebūtų 
greitai įveiktas, tai nuken
tėtų ir bulvių augintojai ir 
viso krašto ūkis.

Kad kiekvienas Lietuvos 
pilietis, ypač valstietis, kuo 
geriau susipažintų su Ko

NEPAGYDOMA LYTIES LIGA
susirinkimui Amerikos Gy
dytojų Susivienijimo.

Pirm 25 metų Jungtinėse 
Valstijose, kiek patirta, bu
vo tik 125 granulomos ing
vinales ligoniai. Dabar kas 
savaitę daug tokių ligonių 
atvyksta į lyties ligų klini
kas įvairiose šalies dalyse.

Šios ligos bakterijas va
dina “Donovan kūneliais”, 
vardu d-ro Donovano, ku
ris pirmutinis jas atrado.

Dar nėra surasta jokio 
būdo išgydyti žmogų nuo 
šios ligos. Paviršiniai jos 
skauduliai išpjaunami per 
operacijas, ir ligonis gali 
jaustis sveikas per tam tik
rą laiką. Tuo tarpu kraujo 
išnešioti granulomos ingvi
nales perai veikia viduji
niuose kūno organuose, ir 
žmogus gali po keleto metų 

man Comedy,” “Across the 
Pacific,” “Christmas in Ju
ly, ” “All That Money Can 
Buy,” ‘Remember the Day’, 
“Appointment for Love,” 
“Ab. Lincoln in Illinois”, 
“Mme. Curie,” “Topper 
Returns,” “Dr. Ehrlich’s 
Magic Bullet,” “The Malt
ese Falcon,” “Tales of Man
hattan,” “There’s Magic 
in Music,” “Hundred Men 
and a Girl,” “Flesh and 
Fantasy,” “No Time for 
Love,” “Moontide,” “Going 
My Way,” “The Corn Is 
Green.”

Populiariškiausios filmos 
buvo šios:

“Young Tom Edison,” 
“You Were Never Love
lier,” “Seven Sweethearts,” 
“It Started With Eve,” 
“The S u 11 i vans,” “Mme. 
Curie,” “Dr; Ehrlich’s Ma
gic Bullet,” “A Hundred 
Men and A Girl/’ “Thirty

lorado vabalu ir su kovos 
priemonėmis prieš jį, tai 
Valstybinė Lietuvos Leidy
kla išleido knygelę apie tą 
parazitą. Ją parašė prof. 
St. Matauskis ir agronomas 
A. Lešinskas. Knygelėje 
vaizdingai aprašytas Kolo
rado vabalas ir apžvelgia jo 
kilmė, gyvenimas, išplitimo 
istorija, pavojingumas ir 
kovos būdai prieš jį.

mirti, rodos, nuo kokios ki
tos ligos. Žymėtina, jog ši 
lytinė liga buvo sunkiai te- 
pažįstama; bet dabar yra 
jau du budai ją pažinti, ti
riant ligonio kraują bei šla
pumą.

Nei penicillinas, nei sulfa 
gyduolės, nei vaistai su ar
seniku neįveikia granulo
mos ingvinales. Taigi jieš- 
koma kitų priemonių prieš 
j %-

Vanderbilto Universiteto 
mokslininkė d-rė Katherine 
Anderson įskiepijo tos li
gos bakterijas į dar neiš
perėtų vištukų gemalus, ir 
bakterijos auga tuose ge
maluose. Laboratorijose 
bus išbandyta įvairūs vais
tai, jieškant tokių, kurie 
galėtų numarinti šios ligos 
perus, bet nekenktų gydo
mam žmogui. N. M.

Seconds Over Tokyo,” 
“Destination Tokyo” ir 

■“Moontide.”

Newburyport, Mass. — 
Timothy Hayes pasiskun
dė, kad jis pametė piniginę 
su penkiais doleriais. Už 
dienos policija jam prane
šė, kad jo piniginė atsira
do, bet jau su $13. Tikras 
“stebuklas.”

Frankfort, Vokietija. — 
Čionai įvykęs susikirtimas 
tarpe žydų ir vokiečių. Vie
nas žydas žuvo, o keletas 
sužeista. Amerikos armija 
pribuvo ir riaušes numalši
no.

Paryžius.—Gen. De Gaul
le iškeitė savo didelį, bran
gų automobilį į tris mažus. 
Tą didįjį automobilį “Ca
dillac” 11944 metais buvo pa
dovanojęs jam gen. Eisen- 
howeris.

Kada į iodo (iodine) ele
mento atomus įšauna kiek 
neutronų, tie atomai pasi
daro radijiniai - veiklūs, 
reiškia, jie leidžia iš savęs 
tūlus atominės medžiagos 
spindulius per tam tikrą 
laiką.

Tokiu radijiniai - veikliu 
iodu jau išgydyta 46 ligo
niai, sirgusieji dėl perdaug 
veiklios kaklinės liaukos. 
Ta liauka kitaip vadinama 
thyroidine. Kada ši liauka 
persmarkiai veikia, be kit
ko, siųsdama savąjį iodą į 
kraują, tai ant kaklo iškyla 
gūžys, išsiverčia žmogui a- 
kys, jo širdis pertankiai 
plaka ir nervai suįra.

Ši thyroidinės liaukos li
ga iki šiol buvo gydoma, 
per operaciją išpjaunant 
tam tikrą liaukos dalį; re- 
tesniuose a t s i t ikimuop e 
vartojama X-spinduliai, ku
riais “išdeginamas” ir ap- 
silpninamas kaklinės liau
kos veiklumas.

Daugelis tų, kuriem da
ryta išpjovimo operacija, 
paskui nesidžiaugia. Kiek 
laiko praėjus po operacijos, 
ar žmogui senstant, dažnai 
taip nusilpsta liaukos liku
čių veikimas, kad žmogus 
turi kasdien ryti piliukes, 
pagamintas iš gyvulių kak- 
linių liaukų.

Aukščiau minimi 46 ligo- riuos jų panaudot kaip įna- 
niai buvo išgydyti Massa-.gius prieš vėžio skaudulius 
chusetts General Ligoninė- j ir tūlas kitas ligas.
je, Bostone, duodant jiems; Tai būtų dar pirmutinė 
nuryti po tam tikrą dožą; sritis, kur atomų branduo- 
radijiniai-veiklaus iodo. 35 j lių bombardavimai bei skal- 
ligoniai pasveiko nuo vienos dymai naudingi žmonėms, 
dozos. Kitiems reikėjo po; N. M.

Šienavimas Darganoje Naudingas
Sena patarlė sako, “šie

nauk, kol pagada.” B.et a- 
merikonas ūkininkas Her
bertas Muffley, arti Kašto
no, Pa., taip pat šienauja 
darganoje, ir iš tokio šieno 
gauna kur kas daugiau pel
no.

Jisai pievoje suriša žalią 
šieną į pundus ir taip suve
žą į daržinę.

Daržinėje jis yra pasta
tęs vadinamą vėjo tunelį, į 
kurį deda tą šieną. Viena
me tunelio gale įtaisyta di
delė vėdyklė - “fenas”. Vė
dyklei sukti ir vėjui daryti 
jis vartoja automobilio in- 
žiną. Taip jis smarkiu dirb
tiniu vėju ir išdžiovina šie
ną.

Tas šienas gražesnis, 
minkštesnis ir geriau patin
ka gyvuliams, negu lauke 
džiovintas šienas. Užtat jis 
aukščiau kainuojamas. Už 
toną dirbtiniai daržinėje 
džiovinto šieno duoda 60 
dolerių, o kaina lauke džio
vinto geriausio šieno tik 45 
doleriai tonui.

Vienas suvalkietis sakė 
šių* žodžių rašytojui, kaip 
jo tėvas suveždavo žalius 
dobilus. Sukrovus tam tik
rą dobilų sluoksnį, jie buvo 
apibarstomi pigia arkline 
druska; paskui kraunamas 
kitas sluoksnis ir apibarsto
mas druska, ir taip sluoks
nis po sluoksnio iki galo.

Nors dobilai sukrauti ža
li, bet negenda, kada taip 
apsūdyti. Dar daugiau. Jie 
išsilaiko šviežesni ir mink
štesnį, negu lauke džiovinti.

io-

dr.
Jis

H vi iki trijų dožų tokio 
do.

Tą indą pagamino 
Earle M. Chapmanas. 
paprastą i odą bombardavo 
neutronais ciklotrone Mass. 
Technologijos Institute. O 
ciklotronas yra atomų 
branduolių skaldymo maši
na.

Kada žmogus nuryja taip 
pagaminto, radijiniai-veik- 
laus iodo, kraujas suneša 
daugumą iodo j kaklinę 
liauką. Iš radijiniai - veik
lių iodo atomų eina gamma 
spinduliai, tokios pat rū
šies, kaip ir X-spinduliai, 
taipgi, suprantama, ir beta 
spinduliai (elektronai) ir 
kai kurie kiti.

Gamma spinduliai tuo 
būdu iš vidaus apsilpnina 
kaklinės liaukos veiklumą 
ir taip gydo žmogų. Kad 
radijiniai - veiklaus iodo 
spinduliai taip veikia kak- 
linėje (thyroidinėje) liau
koje, tatai parodo moksli
nis instrumentas, vadina
mas Geiger counter.

Įrankiais, v a r tojamais 
sprogstamajai atomin. me
džiagai gaminti, taipgi pa
gaminta radijiniai - veiklus 
fosforas, grynanglis (car
bon) ir eilė kitų šitaip vei
kiančių, nepastovių ele
mentų. Tikimasi kai ku-

Tai ir gyvuliams geresnis 
pašaras. Be to, gyvuliai la
bai mėgsta druską ir po to
kio pašaro jie gardžiai ge
ria vandenį. O druska jiem 
ne tik gardėsis, bet ir rei
kalingas priedas prie paša
ro. J. C. K.

Istanbul. — Turkijos val
džia, laimėjus rinkimus, vėl 
uždėjo cenzūrą ant laikraš
čių. Girdi, rinkimai praė
jo ir spaudos laisvės nebe
reikia !

Didžiausia ir Ilgiausia 
Medžioklė Istorijoje

Gal visam sviete nėra bu
vę tokios keistos ir tokios 
ilgos “medžioklės”, kokia 
tapo pradėta Pietinėje Af
rikoje. Medžiojimas eina 

| ant bjauriosios musės, va- 
| dinamos “tsetse fly.” Kai 
šita musė žmogų įkanda, 
žmogus apserga miego liga. 
Gyvuliai nuo jos irgi serga.

Į Jinai veisiasi keturių šimtų 
kvadratinių mylių plote. 
Medžioklėje dalyvauja šim
tai žmonių. Medžioklė tęsis 
penkis metus!

Iš to viso didžiulio ploto 
visi laukiniai gyvuliai bus 

• išginti. Nors tie laukiniai 
gyvuliai patys tos musės 
nesibijo, bet spėjama, kad 
jie sudaro jai gyvenimo są
lygas. Be jų, manoma, šitas 
piktas sutvėrimas negalėtų 
gyventi.

Ar toji medžioklė pa



Ketvir*

tbe

132 Ralph
Brooklyn, N. Y.

No.

thethe

73 Decatur5520 Y.

hereby given that License No.
No.

be consumed off the
the

GG

No.

Lietuviskas

the

the
Y.

352 Foster Y.
No. Savininkas

hereby given that License

511 92nd

the

Fotografas
212 Foster Y.

No.

2162 PitkinNo.
the hereby given that License No.the

y.
y.

No.McEVOY
No.2909 Ft.

Y.Kings, to be consumed

No.

INC.
1605-7-9

the Darome ir Pritaikome Akinius MATTHEW P. BALLAS
y.

No.

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

the
the

GREEN STAR BAR & GRILLNo.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D LIETUVIŠKAS KABARETAS
the

the

No.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS

Geriausias Alus Brooklyne
the PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
Y.

4319No.

the

the

N. R
93 Church Y.

CHARLES J. ROMANLicense No.
No.

(RAMANAUSKAS)

the the Kings, to be consumed off the
LANGTON

2928 PitkinY. R
No.

Lietuvių Kuro Kompanija
4015

135 Bay 6 Newkirk

Telefonas EVergreen 7-1661
Telefonas Poplar 4110

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

266
424

Avenue, 
Kings, to

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Street,
Kings, to be consumed off

SAMUEL 
Ave.,

Alcoholic 
Newkirk 

County of 
premises.

NOTICE 
RL 1538

COHEN
Brooklyn, N. Y. R

DAVIDOFF
Brooklyn, N. Y. R

GROSSMAN
Brooklyn, N. Y. R

FRIEDA PEICK
Estate of Ernest Feick)
Ave., Brooklyn, N.

TORTORICI
Brooklyn, N. Y. R

MULLER & 
MULLER

Brooklyn, N. Y. R

& SOL KRAMER 
Brooklyn, N.

SIDNEY
659 Washington Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CINCOTTA
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MULLER
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

and liquor at
Alcoholic Beverage Control
Church Ave., 
of Kings, to

STANLEY TURNER
St., Brooklyn, N.

MORRIS
1066 Winthrop St.,

JACOB GE1MAN
Ave., Brooklyn, N.

DAVID DOLMATCH 
Plaza, Brooklyn, N. Y. R

Control La>v at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Control Law at 
Borough ot Brooklyn, 
be consumed off

the premises.
Joseph merlino

Hoyt St.,
DeCIraw St.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed on

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

M. SHAW
Brooklyn, N. Y.

BROWNE
Brooklyn, N.

GEORGE PAPE 
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
P'kway, Borough of 

Kings, to be consumed

Alcoholic
Lee Avenue, 

County of Kings, 
premises.

JOHN PAGANELLI
Ave., Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

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

Beverage Control Law at

Kt-.-

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

Control Law, at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MAX ABRAMS
Ave., Brooklyn, N. Y.

HOFFMAN
Brooklyn, N. Y.

CARL ACCARDI .
Ave., Brooklyn, N. Y

GORDON
Brooklyn, N.

STORCH
Brooklyn, N.

ROBERT
(Bob’s Smith Tavern)

Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

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

GUSTIN
Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

to be consumed on the

NOTICE is 
EB 609 has 
to sell beer 
the Alcoholic
2414 Ralph Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
Marks Ave., Borough of 
of

NOTICE is 
EB 504 has 
to sell beer 
the Alcoholic
854 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BEN MARGOLIES 
854 Franklin Ave.,BORRELLI

Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is

NOTICE is 
EB 625 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3619 Mermaid Ave.. 
County of Kings, 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

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

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

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

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

MATTHEW IF ALESSANDRO 
510 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

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

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

NOTICE is 
GB 929 has 
to sell beer 
the Alcoholic
2162 Pitkin Avenue, 
County of Kings, 
premises.

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

NOTICE is 
EB 518 has 
to sell beer 
the Alcoholic
931 L Church Avenue, 
County of 
premises.

SIDNEY

Law at 
Brooklyn, 

th#

NOTICE is 
EB 364 has 
to sell beer 
the 
5606
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
Ave. N. Brooklyn, N.

.. y; A ’ 1 ,t t. Sv*

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Dilinas Avenue. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on

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, 

the

ALFONSO FORMISANO
53rd St.. Brooklyn, N. Y. R

(Adm.
787 Franklin

IRVING HIRSCH
Ave., Brooklyn, N.

F, SMITH

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 1259 has 
to sell beer 
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.

NOTICE is 
EB 275 has 
to sell beer 
the 
5801
County 
premises.

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

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

SAUL SILVERMAN
18th Ave., Brooklyn, N. Y.

IDA
Lee Ave.,

NOTICE is 
EB 295 has 
to sell beer 
the 
501
County 
premises.

MORRIS HOROWITZ 
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapae Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9344 hag been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 627 
County of 
premises.

of the Alcoholic Beverage 
Central 
Kings,

Ave., Borough of 
to į>e consumed

Control 
B’klyn, 
on the

627 Central
FRED 
Ave.,

BECKMANN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 516 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
2 East 2nd Street, 
County of Kings, 
premises.

2 East 2nd

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

to be consumed on

EMILY ULMER
Ulmer’s Inn

St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

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

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

Law at 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

HENRY SCHIERENBECK 
2685 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
195 Hoyt 
County of 
premises.

195 Hoyt

No.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings ,to be consumed off

SOPHIE MULLER
St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2909 Ft. Hamilton 
Brooklyn, County of 
off the premises.

PETER
Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the 

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 367 St. 
Brooklyn. County 
on the premises.

RALPH
367 St. Marks Ave..

NOTICE is hereby given that 
RL 6567 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1605-7-9 
Brooklyn, County 
on the premises.

MAPLE COURT REST..
Church Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE 
RL 1128 
(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 consumed 
on the premises.

JOSEPH REITZES 
(The Turkey Bar)

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

NOTICE is 
EB 552 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1066 Winthrop Street, 
County of Kings, to 
premises.

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

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

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 Law at 
2080 East 18th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. t

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

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
4921 — Ave. K, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic
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,

NOTICE is hereby given that
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1408 — 8th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

1408 — 8th 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 Avenue, 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 t*hat 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 
135 Bay 53rd St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

is hereby given that License No. 
__ has been issued to the undersigned 
td sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law” at 
375 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. \

375 FLATBUSH REST. CQRP.
<75 Flatbush Ave. Brooklyn,’ N. Y. R

NOTICE 
L EB 435

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholię Beverage Control Law at 
90-98 Flatbush Ave., (Basement), Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

STATE BOWLING 
ACADEMY,

Kings, to bo con-

& BILLIARD 
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 BANKERS
6336 — Ave. N, Brooklyn, N. Y.

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 Kings, to be consumed 
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 Alcoholic Beverage Control Law 
132 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11238 lias been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
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 
212 Ralph 
County of 
premises.

Avenue.
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

KALLUSHILDA
Pep’s Self Service Dairies 

212 Ralph Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 675 has 
to sell beer 
the 
2 Hi
County < 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Rochester Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed on the

NOTICE is 
ER 369 has

the

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

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
6th Avenue. Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH 
(6th Ave. Bar & Grill) 

6th Ave., Brooklyn, N. Y. R

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 
County of Kings, 
premises.

PETER 
951 — Broadway,

Beverage Control Law
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

DELL ELBA
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 

Square, Borough of Biooklyn, 
Kings, to be consumed off the

426 Albee 
County of 
premises.

426 Albee
JOSEPH L. TOMAO

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. D, 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 Glenwood Road, 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 No. 
GB 1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
761 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SOLOMON 
761 Rogers Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1249 has been issued to the undet signed 
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 
2594 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOMENICO
2594 Atlantic Ave.,

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. ' # r*'|j

PHILIP KWATINETZ
3323 Church Ave., 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 
764 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
764 Rogers Ave.,

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 
720 Autumn Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NICKOLAUS 
HERMAN

120 Autumn Ave.,

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4015 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
Ave. T, 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 Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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 beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5520 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY HAUSMAN
14th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 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.

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 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB.6872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1C7 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1112 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

No.

A
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1503 has been issued to 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.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

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 nt 
66 — Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the’ 
premises.
ISIDOR KATZ & ABRAHAM DAVID STERN 

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

NOTICE is
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 
premises,

WILLIAM
1312 Nostrand Ave.,

JOSEPH
1112 Bedford Ave.,

HAGEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 5782 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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 
GB 5956 has been 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 the 
premises.

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

CHARLES 
Ave.' N/5914

WIENB^G .
Brooklyn, • N.tY

(John's
31 Tompkins

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

NOTICE
GB 7370 has been issued to the unde
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
2605 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
igned

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 at 
1196A Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
(Washington Butter & Egg Market)

335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5832 has been issued fo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
589 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GERTRUDE 
589 Franklin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
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 SCHEMITSCII 
666 Franklin Ave., Brooklyn, N.

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 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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consutned off 
premises.

FRANK WYETZNER & 
SOLOMON WYETZNER

659 Franklin Ave., Brooklyn, N.

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 
premises.

PERCY A.
732 Franklin Ave.,

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., 
County of Kings, to 
premises.

HANS VIETS & 
776A Franklin Avė.,

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 the 
premises.

HERMANN VON DEESTEN
124 Beverly Road, 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 
686 ’Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
Countyof i Kings, to be consumed off the 
.jiremis'es.
EDWARD GELB & HERBERT LOFFMAN 

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

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 at 
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 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
352 Foster 
County of 
premises.

No.' 
GB 1483 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 'of 
the Alcoholic 
212 Foster 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1941 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
— Fourth Ave., 

County of Kings, to 
premises.

JOHANNA 
5213 — Fourth Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1988 has l>een 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
248 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
54 1 -- 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA M. PENNER
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 1 
been issued to the undersigned i 
at retail under Section 107 of

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 1730 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
to be consumed on

NOTICE
GB 2022 has been issued to the undersigned 
to sell beer ' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3524 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to he consumed off the 
premises.

HARRY LESONSKY
3524 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2195 has 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.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2108 has been issued to the undersigre 1 
to sell beer at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Mcserole Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
411 Grand St. Brooklyn

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

5606 r
No.

5811

2414

188 Parkside Ave.,

No.

PALANT & GEORGE GAFFIN 
G. & S. Delicatessen

9311 Church Ave., Brooklyn. N.

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 at 
58) I — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

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 478 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PARK LANE DEL., INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued ’ to the undersigned 
to sell beer at ' retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
93 Church 
County of 
premises.

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.

Drs, Stenger & Stenger
Optometrlste

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

530 Summer AvenuOi 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

JUSTIN M

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J 
426 Lafayette Street

TEE. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

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.

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA
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(Tąsa)
Ant vinies prie lovos kabėjo Grocha- 

čo milinė. Maliukienė pasižiūrėjo į tą 
rudinę. Atplėšta kišenė, vietos aukščiau 
kišenių nublukusios, nutrintos. Viena 
saga kabėjo ant siūlo, vos laikydamosi. • 
Darbo rudinė.

— Tai ką gi norėjot pasakyti?— pa
ragino pagaliau šeimininkė.

Maliukienė pasižiūrėjo iškankintomis 
akimis.

— Tai paėmė jūsiškį... — prašnibždė
jo.

Grochačienė susiraukė.
—Taigi paėmė... ką gi padarysi, pa

ėmė... Taip jau lemta... gal dar grįš...
— Tai apie šitą norėjote pasišnekėti? 
Maliukienė sunkiai atsiduso.
— Apie šitą ir ne apie šitą...
— Ką čia apie tai šnekėti? Man pra

džioj širdį taip surėmė, kad maniau — 
vietoj krisiu ir mirsiu . O parėjau namo, 
galvoju sau, darbo imkis, boba, vis leng- 

. viau... Tai ir pioviau malkas su Frose.
Kakta sienos nepramuši, o sėdėti ir 
verkti — jokia nauda. Šiandien jam, ryt 
kitam. Jeigu ilgai taip .tęsis, tai čia nie
ko gyvo nebeliks, tai jau matyti... Po 
vieną iškapos...

—Gal ir neužsitęs.
— Taigi aš ir sakau — jeigu užsitęs. 

Iki šiol nieko negirdėti. Koks tik menk
niekis, man jau atrodo, kad šaudo, mū
siškiai eina. Kiek gi laiko praėjo? O 
atrodo, kad metai. O kiek jau žmonių 
prapuolė... Seniūnas žiūrėjo į mane, kai 
manąjį paskaitė. Pagalvojau: norėtum, 
žiūri, nesulauksi, ne! Jau aš prie tavęs, 
šuns vaike, neverksiu! Ateis laikas, tu 
pravirksi, kruvinomis ašaromis verksi! 
Žinok, kietas žmogus kaimo boba, ir bū
do jai įveikti nesurasi jokio...

— Kūma...
— Ką? — Nustebo Grochačienė.
Maliukienė atsikėlė nuo suolo. Žemai 

pasilenkė šeimininkei.
—Sukvailiojot, ar ką? Ką darote?

— Kūma, šiąnakt .. vokiečiai užmušė 
mano Mišą...

Grochačienė nustebusi išsižiojo.
— Mišką?
— Tai aš naktį jį iš griovio ištraukiau, 

palaidojau... Tai už mane jūsiškis ir anie 
sėdi pas vokiečius...

Jai visos gyslelės virpėjo, tirtėjo, linko 
kojos. Bet iš karto pasidarė lengviau — 
viskas jau buvo pasakyta.

Grochačienė pasilenkė’suole.
— O kodėl jūs man šitą sakote? Ko

dėl turi kas nors žinoti?
Maliukienė nesuprato.
— Kaip gi? Juk jūsiškis sėdi... Tai aš 

norėjau jums... man reikia eiti, jų kapi
tonui pasakyti, kas ir kaip... Tegu žmo
nes paleidžia.

Grochačienė pašoko nuo suolo.
— Sukvailiojai boba ar ką? Galvoj tau 

susimaišė? Pas vokiečius eisi!
— Pasakyti kaip buvo... Žmonės ne

kalti.... » h
— O tu kalta? Tai geriau buvo palikti 

jiems berniuką? Žiūrėkite tik, kokie 
žmonės pasidarė! Minkšta buvo sąžinė, 
nemužikiška, nebobiška! Tai bus džiaug
smo seniūnui — pakako penkis uždaryti, 
ir tuojau atsirado, kurio ieškojo! O tu 
žinai, kvaila, kas iš to išeis? Tu nori pa
rodyti jiems kelią, būdą mus suvaldyti? 
Šiandien tu nueisi, o rytoj, tegu kas nors 

. atsitiks,- ne penkis, o penkiasdešimts pa
ims! Štai kokia tu! Pas mus dar niekas 
iki šiol pas vokiečius nelandžiojo, užsi
norėjo mat...

— Už mane žmonės sėdi, už mane 
juos... •

— Ne už tave! Už mūsų dalią sėdi, už 
mūsų nelaimę, už karą, hitlerininko snu 
kį. Mišką užmušė... Tai erodai, vaikus 
šaudyti.... .

Maliukienė klausėsi apstulbusi.
— Tai kaip manote jūs?
— O ką aš turiu manyti? Eik, boba, 

namo, ne kvapo neleisk iš burnos, savi 
tai savi, o kam vesti ką nors į pagundą? 
Niekam nereikia tokių dalykų žinoti. 
Už mūsų ilgus liežuvius mus muša... ir 
muš... Eik namo ir dirbk savo, o nesi- 
kraustyk iš proto!

— Jūsų...
— Žiūrėkite, kokia ji! Mano vyras ar 

tavo? O aš ramiai sėdžiu. Kas bus, tas 
bus. Jei jam lemta, tai jį užmuš. O jei

ne, tai gyvas liks. Pagaliau, po vokiečiu 
gyventi, tai geriau pastipti greičiau...

— Amžių gi nebūsime po vokiečiu...
— Meldžiamoji, jeigu man tai į galvą 

iš karto būtų atėję, tai aš čia nieko ne
laukčiau, tiktai kilpą ant kaklo ir ant 
balkio! O aš nieko, kas bebūtų, žinau 
savo — mums suriku, bet kaip jiems bus, 
oi, kaip jiems bus!

Grochačienės veidai degė, akyse buvo 
matyti apsvaigimas. Maliukienė atsidu
so.

— Visai sumaišėt man galvą...
— Matyt, jau seniai buvo sumaišyta... 

Poniška tavo sąžinė, kvailos mintys... Tu 
sau paprastai, tu ne už save, ne už save 
galvok, o už visus... O kai už visus pa
galvosi, tai aišku: neturi teisės nieko 
šnekėti, neturi teisės savo noru lįsti į 
vokiečių kilpą... Nieko jie negali mums 
padaryti, nors ir užmuš, nors ir nušaus, 
nors ir nukankins... Vienas, kitas žus, o 
su visais dantis išlauš... Reikia laikytis, 
kol mūsiškiai grįš, reikia laikytis danti
mis ir nagais...

Maliukienė negalvodama linkčiojo gal
vą. Ją apėmė baisus silpnumas, visos 
jėgos paliko ją. Norėjosi atsisėsti ne 
ant suolo, o ant grindų ir pravirkti karš
tomis ašaromis. Dėl Miškos, dėl Gro- 
chačo, dėl trejeto, kuris paliko Sašos glo
boj, dėl Vasės Kriaučiuko, kuris nuogas 
guli sniege, dėl jaunučio Raščiuko, kurį 
nušovė, dėl Levoniuko kartuvėse, dėl vi
so kaimo, dėl tų vyrų, kurie prie kaimo 
kovėsi, ir vokiečių tankų spaudžiami, tu
rėjo pasitraukt, ir jau mėnuo kaip jų ne
matyti.

— Taip, boba, paimk save į rankas, nes 
kitaip nieko iš tavęs nebus, — šiurkščiai 
pasakė šeimininkė.

Maliukienė susiruošė ir išėjo, nedrįsda
ma prašnekinti Lidiją ir Frosę, pjaunan
čias malkas. Nuo Grochačienės šūkavi
mų galvoje ūžė. Tai, kokia ji... Visuomet 
buvo žinoma, pikta boba Grochačienė, 
mėgsta ginčytis, mėgsta bartis, niekam 
gero žodžio nepasakys. O dabar kaž
kaip kitaip išėjo.

Troboje Saša ant aslos ilgai dėliojo iš 
pagaliukų trobą, sodybą, statė sodyboje. 
arklius ir karves. Net mažytė Nina ne
verkė, užsiėmusi žaidimu.

— O kas čia bus?
— Čia bus avys. Tos naujos, kurias 

atvežė. k
— Aha...
.— Duok anglių, bus juodos avys. Dar 

vieną, avių daug...
— O kur katinas? — klausinėjo Nina.
— Katinas? — Saša buvo užkluptas.
— Katinas vaikšto, katinas juk vaikš

to, — paaiškino Zina, ir Nina buvo tuo 
patenkinta.

— Vokiečiai eina, reikia gyvulius 
ginti, — Ryžtingai pasakė Oska.

— Na gerai, o kas juos išgins?
— Aš! — pareikalavo Nina.
— O aš pasiliksiu su partizanais, 

nusprendė Oska.
— Na gerai, išgename gyvulius.
Nustūmė pagaliuką, kuris reiškė var

tus, į aslos plotus išvedė baltus pagaliu
kus, juodas anglis, kolektyvinio ūkio 
turtą.

— O kur juos varyti?
— Į krašto gilumą, — rimtai pasakė 

. Saška. — Už upės,' per upę mūsiškiai ne
leis vokiečių.

—Prie upės gali bombarduoti,—įsiter
pė Oska.

—Niekis, mes naktį persikelsime, — 
nusprendė Saška.—Duokš lentą, tai bus 
upė.

Su triukšmu atsidarė durys. Penkios 
poros akių sužiuro nuo krosnies. Saška 
sustingo.

Slenksty stovėjo vokiečių kareivis, iš 
po užvyniotų ant galvos skudurų žiūrėjo 
paraudusios akys, ir, nepamatęs nieko iš 
suaugusių, kreipėsi į penketuką prie 
krosnies. Pradžioje Saša nieko nesu
prato. Jis buvo toks tikras, kad tai 
dėl Mišos, kad jau viską žino, kad moti
ną sugavo, kad ateivis žalsva miline tuo
jau pradės durtuvu atkasinėti prieme
nėje brolio kapą, kad kareivis turėjo 
daug kartų pakartoti, kol berniuko są
monę pasiekė išdarkytas žodis:

—Pėn, pėn...
—Nėra pieno, — dusliai atsakė Saša. 
Kareivis nenusileido.
—Pėn, duok pėn...

(Daugiau bus)
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Kongresmanai Pasikėlė Al
gas Iki $15,000 Metams

Nauji Kaltinimai Kongres- 
manui May, Ęet Jis Tebetyli

iš-

A. Bįmba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi 
nimų iš Tarybų Lietuvos

(Tąsa)
Šitie visi atsiminimai ir išgyvenimai prisiminė man, 

kai lankiausi pas brolį Stasį.
Bet štai ką aš iš tiesų norėjau čia pasakyti. Norėjau 

papasakoti, kad mūsų kaimelis turėjo didelį ruožtą prie 
Salagirio labai gražaus miško. Tai buvo eglynas. . Pui
kios, tiesios, aukštos tos eglės buvo. Kiek ten grybų pri
augdavo! Kaip gražu būdavo miške gyvulius ganyti. 
Mat, jo pakraščiais būdavo nemažai gerų ganyklų. Ten 
naktimis būdavo arklius ganome. Kai vakarais bei nak
timis jaunimas užtraukdavome lietuviškas dainas, tai net 
visas Salagiris sudrebėdavo! Nesakysiu, žinoma, kaip 
naktimis uodai kankindavo ir vasarą karštoje dienoje 
musės ir kitoki piktieji gyviai ir gyvulius ir piemenis be
veik iš proto išvarydavo....

Washingtonas. — Mūsų 
kongresmanai - reprezen
tantai savęs nesiskriaudžia. 
Priimdami sugadintą, su
silpnintą OPA, jie nutarė 
pasikelti sau algas nuo 
$10,000 metams iki $15,000, 
O kad tasai pakėlimas ne
atrodytų taip baisus, tai jie 
padarė šitaip: Prie algos^ 
pridėjo $2,500, o $2,500 
gaus dėl įvairių išlaidų.

Žydų Vadai Užsigina Atsako
mybės už Terorą Palestinoj

Jeruzolė. — Įvairių žydų 
organizacijų vadai susirin
ko ir pareiškė savo nusista
tymą dėl vėliausių įvykių 
Palestinoje. Jie griežtai at
meta bile kokią atsakomy-

už išsprogdinimą King Da
vid viešbučio. Jie sako, kad 
Anglijos valdžios “White 
Paper” daromi jiems kalti
nimai neturi pamato.

Washingtonas.— Iš visų 
federalinės valdžios 1945 
metais beveik 41 biliono do
lerių įplaukų taksais, New 
Yorko valstija davė virš 8 
bilionus. Vadinasi, New 
Yorko valstija davė val
džiai .visą vieną penktadalį 
įplaukų!

Roma. — Visoje Italijoje 
eina smarkus be darbių 
bruzdėjimas. Iš įvairių vie
tų praneša, kad susikirti
muose su policija yra du 
bedarbiai užmušti ir dau
gelis sužeistų. Smarkiau
sias susikirtimas įvyko in
dustriniam. Milano mieste.

Šypsenos
GEROS PASEKMES

Jonas Petrui: — Tu vis sa
kei, kad tu mokysi savo žmoną 
ekonomijos. Ar jau mokinai?

Petras: — Taip, mokinau.
Jonas: — Na, tai kokios to 

pasekmės ?
Petras: — Aš nustojau rū

kęs.

Washingtonas. — Repre
zentantų Buto Militarinių 
Reikalų Komisijos pirmi
ninkui May iškelti nauji 
kaltinimai. Naujieji kalti
nimai taip pat surišti su 
amunicijos karaliais bro
liais Garssonais. Pasirodo, 
kad Murray Garssono sū
nus, armijos kapitonas, bu
vo pakliuvęs į bėdą. Repre
zentantas May siuntė gen. 
E i s e n h oweriui prašymą, 
kad kapitono Garsson ne
baustų. Kodėl jam taip rū
pėjo amunicijos karaliaus 
sūnaus reikalai? Reikalau
jama May atsakyti į šitą 
klausimą.

Tuo tarpu May dar vis 
neprisiruošia ateiti ir Sena
to komisijai paliudyti. Vė- 
liausis pasiteisinimas buvo, 
kad jį buvus paguldžius lo
von širdies liga.

f

Philadelphia, Pa
Dienraščio

* Paramai

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo 1 Dieną
September 1st

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

Pikniko vieta:

Picnic Grounds
56 CORNELL AVE

Gloucester Heights, N. J.

KENČIA NUO MANDAGUMO
Motina parsivedus Juozuką 

iš bankieto pasakoja jo . tėvui, 
kad vaikas mažai valgė. Turbūt 
jis nesijaučia gerai, kenčia, na
bagėlis, nuo- neturėjimo apeti
to.

Juozukas: — Visai netiesa, 
aš kenčiu nuo mandagumo, kad 
tu, mama, mane vis mokinai 
perdaug neimti, esant svečiuo
se. E. V.

1

Iš to miško, kadangi visi jo turėjome, buvome iš
statę gana gerus pastatus. Miškas, kaip ir laukai, buvo 
šniūrais padalintas. Kiekvienas kaimietis savo mišku 
didžiavos ir jį saugojo, kaip savo akį. Bet štai, dabar 
sako žmonės, atėjo kaimelio išsidalinimo metai. Mūsų 
šeima pasiėmė lauką į Jono Gasiuno kaimelio (irgi Užu- 
sienių bei Grigiškių) pusę, Tebelškiai gavo vidurinį lau
ką, o kitiems Bimbams atiteko laukas į Nevienus. Jeigu 
ne prakeiktasis valstiečių saumyliškumas ir baisus tam
sumas, miško klausimas būtų buvęs lengvai, gražiai ir 
draugiškai išspręstas. Mat, kiekvienam lauke buvo be
veik po tiek miško. Reikėjo tiktai susitarti, kad visas 
miškas, kuris randasi mūsų šeimai atitekusiam lauke, tu
ri jai ir priklausyti — aniems Bimbams taip pat, Tebelš- 
kiams taip pat. Galima net buvo egles suskaityti ir jei
gu kuriam būtų pasirodžius skriauda, susitarti ir atsi
lyginti. Bet kur tau: Kaip pradėję nelaimingi tamsūs 
žmonės egles kirsti ir versti savo šniūruose, tai nieko 
iš miško nebelikę! Suversti sienojai į porą metų supu
vo! Dabar nebėra miško....

Ar begalima įsivaizduoti didesnis žmonių tamsumas 
ir nesukalbamumas!

Čionai prisiminiau šio mūsų kaimelio su jo gražiais 
sodnais ir puikiu mišku ir ežeru istoriją todėl, kad tai 
puikiai pavaizduoja bendrąją Lietuvos padėtį. Tai žiau
ri, nemaloni tiesa.

Nebe tokia Lietuva, kokia buvo prieš ketvertą de- 
sėtkų metų.... * * *

Klausinėjau Lietuvos žmonių, kas atsitiko su Lie
tuvos automobiliais, autobusais ir sunkvežimiais. Kai 
buvau Lietuvoje, autobusų visiškai nebuvo matytis nei 
Kaune, nei Vilniuje, nei kituose miestuose. Automobilių 
randasi tiktai keletas. ' Ir tie visi atgabenti iš Tarybų 
Sąjungos gilumos. Taip pat yra nemažai sunkvežimių, 
bet. visi jie taipgi pristatyti Raudonosios Armijos.

Bet, kaip žinoma, prieš karą Lietuvoj jau buvo ne
mažai autobusų, sunkvežimių ir automobilių. Kur jie 
dingo? Aišku, tas visas susisiekimo priemones išgraibs
tė ir išsivežė bėgdami iš Lietuvos vokiečiai ir lietuviškie
ji fašistai. Jie nešdinosi, kaip audra: griebė viską, kas 
tik ant ratų, krovė savo turtus ir patys sėdo ir traukė. 
Jie baisiai Lietuvą apiplėšė. Ilgai Lietuva tąjį apiplėši- 
mą jaus. , . į • -tCt’ 'F

į: į: sį:

Vilniaus Vaikų Prieglaudos Name sutikau gražią, 
jaunutę mergaitę pavarde Mizaraitč. Sakiau, gal jinai 
yra mūsų veikėjo ir rašytojo Rojaus Mizaros giminaitė. 
Bet jinai nežinanti. Tiesa, jinai turinti Amerikoje du 
dėdes, bet nei vienas jų nėra vardu Rojus arba Rokas.

* tįfi *

Šalčiausia mano gyvenime kelionė buvo grįžtant iš 
Maskvos į Vilnių. Šaltis buo labai didelis. Grįžau Lie
tuvos vyriausybiniam vagone. Jame buvo visa eilė Lie
tuvos vyriausybės tarnautojų, buvusių Maskvoje įvai
riais savo pareigų reikalais bei pasitarimais su federa
linės vyriausybės organais. Tarp kitų, grįžo Lietuvos 
Aukščiausio Teismo pirmininkas Blėka ir teisingumo mi- 
nisteris Domaševičius. Abudu rimti, malonūs vyrai, gi
liai įsitraukę į savo dideles, sunkias pareigas.

Bet ėmė ir sugedo vagone visas apšildymo aparatas. 
Nei šilto vandens, nei šilimos! Maskvoje vagonas nebu
vo spėtas pataisyti. O dvi naktis ir vieną dieną reikia 
Važiuoti. Nežinau, kaip ir kaulai ten mūsų visu nesu- 
salė. ■ ■ 1 i f t t rn*

t- * *

Užsirašęs turiu sekamą informaciją: Klerikalų šulo 
Draugelio sūnus vokiečių okupacijos metu specializavosi 
pjaustyti žydams pirštus ir žiedus nusiimdineti. Vokie
čius vejant iš Lietuvos, kartu ir jis pabėgo Vokietijon!

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Ir jam, aiškus dalykas, tenka paramos iš Amerikos 
Lietuvių Šalpos Bendrojo Fondo. Netenka abejoti, kad 
kun, Končius, lankydamasis Vokietijoje pas pabėgėlius, 
matėsi ir kalbėjosi su tuomi budeliu.* * *

Vilniuje susipažinau su dar jauna moteriške Zeine 
Razauskiene. Ji yra žydė. Vienintelis jos gyvenime 
troškimas belikęs susirasti savo sūnelį. Jos vyrą ir tė
velius nužudė hitlerininkai - fašistai. Kad išgelbėti savo 
sūnelį, jinai jį atidavus lietuvei Apalonijai Urbienei, gy
venusiai Kaune. Bet kur dabar toji Urbienė, kur jos 
sūnelis? Ieško visi metai ir nesuranda.

(Bus Daugiau)
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Pikietuoja Woolworth 
Dešimtukines

Lokalas 65-tas (CIO Whole
sale & Warehouse Workers) I 
praeitą ketvirtadienį pastatė' 
pi kietus prie F. W. Wool- j 
worth didžiosios dešimtukinės Į 
prie W. 4 1th St. ir Broadway, 
New Yorke. To turėjo imtis 
visiems kitiems bandymams | 
su firma susitarti nepavykus.

Paskiausio bandymo susi
tarti susirinkimas praeitą an
tradienį iširo be pasekmių. 
CIO lokalas reikalavo kon-1 
trakto, kuriuomi būtų paden-1 
giama visi 325 New Yorke tu- i 
rimo sandėlio ii’ didžiosios ! 
krautuvės darbininkai.

Darbininkai nutarė 
streiką,
bus pasi ruošiamojo 
pikieto. Dieną nustatys strei-į 
ko komitetas. Greičiausia tai 
būsianti rugpjūčio 1-ma, ka-! 
da baigiasi senasis kontraktas. , 

Numanoma, kad jeigu 
kas kils, jisai plis ir į 
120 krautuvių, kurios 
tebeveikia atdaros šapos
gomis. Pikieto linijos žadama 
pastatyti prie firmos krautu
vių ir kituose miestuose.

skelbti 
jeigu firmai negana 

streikui

strei- 
kitas 
visos 
sąly

M U ZIK A

ALICIA MARKOVA su An
ton Dolin, garsusis klasikinių 
šokių tymas, šoks klasikinius 
ir romantiškus šokius žvaigž
džių po žvaigždėmis koncerte 
ši pirmadieni ir antradienį, 
liepos 29 ir 30-tą, Lewisohr 
Stadiume, 138th St. ir Ams
terdam Ave., New Yorke. Su 
jais bus ir grupė kitų šokėjų, 
jiems talkininkų, taipgi orkes
trą, vadovybėje Franz Allers

Susižeidė
Eastnewyork iečių Petro ir 

Uršulės Bieliauskų duktė Al
bina prieš apie savaitę laiko 
susižeidė, nusilaužė koją. Ne
laimė ištiko išėjus vakarie
niauti, po vakarienės grįžtant 
į darbą. Eidama per pritam- 
sintą aikštelę nepamatė ten 
buvusių laiptukų, manydama 
einanti lyguma, staigiai ir 
smarkiai nužengė žemyn.

Ligoninėj pabuvo savaitę, 
koją sugipsavo ir pasiuntė na
mo. Sako, nėra kas daugiau 
daryti, tik ilsėtis ir laukti, kol 
sugys ir sustiprės. O tai jau 
mėnesių klausimas.

Linkime Albinai greit ir pil
nai pasveikti.

Bieliauskai pastaraisiai lai
kais daug nukentėjo nuo ligų. 
Ilgai sirgo, turėjo operacijų 
pats Bieliauskas. Nesveikavo, 
buvo ligoninėje pati Bieliaus
kienė. O dabar, stipriausiąją 
šeimoje, jų dukterį ištiko ne
laimė. Sakoma — viena bėda, 
ne bėda.

K. Petrikienė Išvyko
I Waterburv į v

Mūsų veikėja K. Petrikienė 
praeitą penktadienį išvyko Į 
Waterbury pasisvečiuoti pas 
StanislovaiČius; grįš gal sek
madienį ar penktadienį.

Mb

niov
Lietuvos Žmonėms Drabužių 

Centro Žinios
Liepos 26-tos vakarą buvo j 

suėję būrys vyrų dirbti, Lie
tuvai 12-to Siuntinio drabužių 
ir čeverykų pakuoti. Darbo 
rado daug, veik iki lubų. Nė
ra nei kur tako p rasi kasti. 
Dalipo per kalną prie mašinos 
ir pradėjo darbą. Tai didysis 
chicagiečių siuntinys, greta 
gaunamų iš šian ir ten mažiu
kų, juos taip “užsnigo.”

Daug nudirbo, sukrovė ke
lis rutulius drabužių ir porą 
labai didelių skrynių čevery
kų. Daug dar liko.

Dirbo: Juozas Balčiūnas, 
Valis Bunkus, Vincas Čepulis, 
Matas Klimas, Tarnas Lisa- 
jus, Leonas Nekvidavičius, Jo
nas Rušinskas, Jonas W- 
Thomsonas, Juozas Vinikaitis. 
Pakalniškis atimdinėjo atli
kusias dėžes iš kelio dirban
tiesiems.

Vyrai labai pasigedo mote- 
!rų, gerų talkininkių drabu
žiams atrinkti, paduoti jiems 
paskirstytus rūšimis. Penkta
dienio vakarą, mat, visoms 
moterims, kurios dirba šapose, 
sunkiau. Jos nori pasiruošti 
šventadieniui. Dar kitos tebe- 
siranda atostogose. Vienok 
tikimasi, kad jos, kaip geri 
kareiviai, nepasitrauks darbo 
neužbaigus, kurį kitą vakarą 
skaičiumi gal pralenks ir vy
rus.

Dvyliktasis Siuntinys Lietu
vai gal bus ii- paskutinis. Juk 
su laiku pradės vis daugiau ir 
savų pasigaminti, apsieis be 

likučiu. Šis siun- c
sudaryti- vienu iš 
kadangi 
O žiemą 
trūkstant

mūsų aprėdo 
linys norima 
didžiausių, 
pirm žiemos, 
met sunkiau, 
do.

nueis 
visuo- 
aprė-

Mėsos Streikas Pravestas 
Daugelyje Vietų., Kitur 

Dar Ruošiamasi
Daugelyje Brooklyn© sekci- 
šeimininkės ir visi vartoto- 

remiami
jų 
jai bendrai, remiami vietos 
unijų ir kitų organizacijų, jau 
pravedė mėsos streikus Hienai 
kitai. Kitur dar ruošiasi strei
kams.

Prieš Ka Streikas

ri tie, kurie streiko laiku užsi
sako mėgos kalnus ir nori 
prievarta parduoti neišgalin
tiems pirkti biedniesiems ir 
nemorintiems streiklaužiauti, 
kad ir išgalintiems, bet 'susi- 
pratusiems žmonėms.

Havemeyer Streikas Įvyko 
Anksčiau

kainas

Streikų priruošėjai savo kal
bose ir lapeliuose sako, kad jų 
kumštis prieš aukštas 
atsuktas ne į mažiuką bučerį,
kuris yra mėsos trustų verčia
mas mėsą parduoti aukštomis 
kainomis. Bet juk į daugme- 
niškai parduotuvę ar net į 
skerdyklą kur Chicagoje ar 
St. Louise iš New York o -var
totojai negi pribus pikietuo- 
ti, protestuoti. Mažasis preky
bininkas yra ano trusto agen
tas, jo krautuvė — to produk
to stotis. Tik per mažąjį pre
kybininką vartotojai tegali 
priduoti savo protestą mėsos 
•■rustui. O trustas supranta tik 
vieną kalbą — negavimą pini
gų, streiką.

Tai dėl to ruošėjai streikų 
oirma tariasi su bučeriais. 
Bando juos įtikinti, kad aukš
tos kainos pražudys ir juos, ne 
tik vartotojus. Kada pirkėjai 
oritrūks ištekliaus pirkti, jie 
neturės kur parduoti, greet su
bankrutuos. Kad pirkėjų iš
teklius ilgam ir kiekvienai die
nai reiškia smulkaus biznie
riaus išsilaikymą.

Tokiam tikslui mitingas var
totojų su k r a u t u v i n inkais 
ivyks šio pirmadienio vakarą, 
1602 Pitkin Ave., Brownsvil- 
lėj. Jie bendrai planuos kovą 
prieš mėsos trustus ir daug- 
meniškai pardavinėt o jus 
(wholesalers).

Kurie bučeriai,kooperuos su 
pirkėjais, neturės nuostoliui 
sugedusia ’mėsa, kaip kad tu

Havemeyer ir apylinkės bu- 
černių streikas įvyko praeitą 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
neprisiruošus.

Neprisiruošus įvyko dėl to, 
kad tūli bučeriai (ne visi) ne 
tik kad nesitarė su pirkėjais, 
bet norėjo sulaikyti mitingą, 
kuriame pirkėjai norėjo ap
tarti, kokius būdus jie vartos 
kovai prieš aukštas kainas. Jie 
reikalavo YMCA neduoti sa
les tam pirkikų susirinkimui 
trečiadienio vakarą ir YMCA 
nedavė. Bet susirinkimas įvy
ko ant Marcy Ave., priešais 
YMCA ir nutarė atsilyginti 
tuo patimi, tuojau skelbti 
streiką.

Mažai kas pirko mėsos prie 
Havemeyer St., Lee Avė. ir ki
tose u žgtreik notose bučernė- 
se. Ne vienas iš tų bučerių 
bus po streiko turėjęs “pigiai 
valgomos mėsos,” pasilikusios 
nuo streiko.

Jeigu būtų taręsi su pirki- 
kais, to nebūtų buvę. Vely bū
tų tom dienom mėsos nepir- 
kę, krautuves uždarę ir patys 
nors pasimaudę, pasilsėję Co
ney Islande. Ilgas valandas 
dirbantiems smulkiesiems biz
nieriams nebūtii kenkusios po
ra dienų pasilsio ir sau ilgai
niui būtų turėję naudos iš ge
resnių santykių su žmonėmis, 
su kuriais diena dienon, me
tai iš metų reikia uždarbiauti 
sau duoną.

Ši porelė džiaugsmingai apvaikščioja Čechoslovaki- 
jos išlaisvinimą. Scena iš filmos “Liberation in Europe,” 
naujos, dokumentalės Sovietų filmos, Stanley Teatre, 
7th Ave. ir 42nd Street, New Yorke.

Motorkada Už Auto 
Veteranams

Viešbučių Darbininkai 
Laimėjo 40 Valandų 
Savaitę, Mokesties

American Veterans Commit
tee ruošia motorkada vykti i 
Washingtona šį sekmadienį, 
reikalauti, kad būtų praves
tas Rogers Bilius. Pagal tą bi- 
lių vyriausybė duotų kare 
praradusioms kojas vetera
nams specialius auto, galimus 
vairuoti vien tik rankomis. Be 
tokių mašinų tų veteranų gy
venimas ir pasaulis liekasi la
bai siauras.

York o Hotel

ti arbi n inkų, 
už “tipsus,” 

i 40 valandų 
dar tebe-

Veteranų komitetas 
kė į visus “turinčius 
sąžine” susisiekti su 
daugiau informacijų,
randasi 139 E. 57th St., New 
Yorke. Tel. PLaza 5-4738.

atsišau- 
auto ir 
juo dėl
Raštinė

Iš tikro, tikslas labai gra
žus. Washingtona atlankyti 
irgi įdomu. Net ir be svarbaus 
tikslo tūkstančiai žmonių 
vyksta pamatyti mūsų šalies 
kapitelių. Visiems ketinan
tiems bent kada ten vykti la
bai gera proga sujungti savo 
kelionę su gražiu tikslu, pada
ryti ją savo gyvenimo dvigu
bai istoriška.

Iš Atostogų Grįžęs
Draugas Meškėnas su šeima 

sugrįžo iš atostogų. Sakėsi, 
atostogose sudrūtėjęs, sveika
tai geriau. Dabar galėsiąs pa
dirbėti dėl Lietuvos 
drabužiu centre, kas 
bai svarbus dalykas. 
Meškėnas yra dirbęs 
daug vakarų.

Sakė, labai smagiai pralei
dęs atostogų pas draugus Sta
siūnus, kurie yra pirkęsi ūkį- 
farmą labai gražiojo vietoje, 
netoli Cortland, N. Y. švie
žias pienas, kiaušiniai ir ge
ras oras žmogų greit sudrūti- 
na, o tų dalykų nebrokas pas 
draugus Stasiūnus. Yra drau
giški ir malonūs, žmonės, taip
gi Laisvės skaitytojai ir rėmė
jai.

Greta, palei Stasiūnus, yra 
draugų Sadauskų puikus ūkis 
prie Route 90, taipgi Laisvės 
skaitytojai ir draugiški 
nes. Tik nusiskundžia, 
darbininkų negali gauti, 
žu katrie norėtumėt ant 
dirbti, tai moka gerai. 
Meškėnui, jog moka 25
rius savaitėje, taipgi valgis ir 
guolis. Gera proga mylintiems 
pasiimti sveikatos, nors per 
vasarą.

Stasiūnu antrašas: Mr. ir 
Mrs. M. S. Stasiūnas, R.D.4, 
Cortland, N. Y. K.

žmonių, 
yra la- 

Draugas 
pirmiau

zmo- 
kad 
Ma
ukęs 
Sakę 
dole-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

9150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

New York o viešbučių darbi
ninkai laimėjo 40 valandų, 
penkių dienų savaitę ir šiokius 
tokius pakėlimus algų po il
gų pastangų, derėjimosi, kurį 
pravedė New 
Trades Council,

Visi 28,000 
apart dirbančių 
tuojau pereina
savaitę. “Tipsiniai 
dirbs 4 8 ir 45 valandų savai
tę, bet ir jiems mokestys pa
keliamos.

Į sutikusių išpildyti darbi
ninkų reikalavimus skaičių 
įeina ir didžiuliai viešbučiai: 
Waldorf-Astoria, Ritz Carl
ton, Sherry Netherlands, St. 
Regis, Ambassador, St. George 
ir 140 kitų vadovaujančių 
viešbučių.

Viešbučių darbininkai pra
dėjo dirbti 54 valandų savai
tę nuo 1939 metų, kada uni
ja iškovojo tą, tuomet buvu
sią laikoma labai sutrumpintą 
savaitę, kadangi pirm to laiko 
jų savaitė buvo be ribų. Se
kamuose kontraktuose jie jau 
buvo gavę 48 valandų savai
tę vyrams ir 45 moterims.

Atpildui uždarbio valan
doms sutrumpėjus, uždirban
tieji mažiau $30 savaitėje 
gaus mokesties priedo, jiems 
pareis nuo $1.50 iki $3.50 
daugiau dirbant 40 valandų 
savaitę, negu gaudavo dirbda
mi 48 ir 45 valandų savaitę.

Priedus išmokės jau ir už 
praeitus porą mėnesių, nuo 
birželio 1-mos. Viršvalandinę 
laiko ir pusės mokestį mokės 
už virš 8 valandų įdirbtą 
ką bile kurią vieną dieną.

New York o miestui esą 
kalinga vietos pastatymui 
žiausia 10,000 
kur nors miesto
14th ir 59th Sts., tarp 3rd ir 
9th Avės.

Cornel Wilde, Linda Darnell ir William Eythe sce
noje iš Jerome Kern’o spalvotos muzikališkos filmos 
‘‘Centennial Summer,” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke. Teatras turi baletą, orkestrą ir svečių 
dainos, muzikos ir komikos artistų scenoje.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

lai-

rei- 
ma- 

automobilių 
centre tarp

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau nupirkimui Beer Gar

den (užeigos) su pilnais laisniais 
Pageidaujama, kad vieta būtų Broo 

lyne. Nejieškau labai brangios vie
tos, vidutiniškos. Jeigu kas turite, 
arba žinote kur galima tokią vietą 
nupirkti, malonėkite man laiškais 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. Wil
liam Smith, 263 — 55th Street 
Brooklyn. N. Y. (170-175)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimij ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

a CHARLES
Spif UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 4, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868
221 South 4th Street

Valandos:

Penktadieniais Uždaryta
8 vakare

r*

Peter Kapiskas

PETER KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

U

LX“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIEN£ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

LAIKRODŽIAI
DAIMONTA1

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountanines Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai
dalykėliai

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


