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Philadelphia. — Gaisras 
turkiškoj pirty išvijo 25 a- 
pinuoges moteris.

Pietų Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kaip jau žinoma, prasi
dės š. m. rugpiūčio 24 d. Mon- 
tevidejuje, Urugvajaus sostinė
je.

Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Centras jau pasiuntė 
Kongresui sveikinimą ir $100 
dovaną nuo Jungtinių Valstijų 
lietuvių.

Organizacijų kuopos bei ap
skritys arba draugijos bei kliu- 
bai, norį pasiųsti Kongresui 
sveikinimus, turėtų paskubėti. 
Sveikinimai tenka siųsti oro 
paštu arba telegramomis šiuo 
adresu:

Antonio Vaivuskas,
Casilla de Coreo 865
Montevideo, Uruguay,
South America.
A. Vaivuskas yra pirminin

kas komiteto suvažiavimui šau- 
Skti. Be to, jis yra “Darbo” re

daktorius.

Argentinos lietuviai sukūrė 
naują organizaciją, pavadintą: 
A rgentinos Lietuvių Sąjunga 
“Laisvoji Lietuva” (argentiniš- 
kai: Union Lituana en la Ar
gentina “Lituania Libre”).

Kaip matyti iš argentiniečių 
savaitraščio Vienybės, šios są
jungos kuopos kuriasi provinci
jose.

Geriausių naujai organizaci
jai pasekmių!

Na, o Palestinoje Anglijos 
kareiviai — keliolika tūkstan
čių jų! — “košia” žydus: jie 
eina iš namų į namus ir kiek
vieną gyventoją ‘čiupinėja,” ti
krindami, ar jis ištikimas, ar 
jis geras, ar jis nepavojingas.

Iš kitos pusės, anglams ka
reiviams Palestinoje įsakyta 
nebendradarbiauti su žydais, su 
jais nesikalbėti!

Visa tai dvokia bjauria goeb- 
belsine praeitimi.

Bet tai dar būtų pusė bėdos, 
jei anglai nesisiektų toliau: Jie 
mojasi Palestiną padalinti į ke
turias dalis: vieną palikti ara
bams, kitą — žydams, o dvi — 
sau!

Saliamoniškas išradimas, ar 
ne?!...
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Piliečiai Šturmavo
Kalėjimą; Reikalavo

Paleist Veteranus
Veteranai (kalinti už Pažangiųjų Rėmimą Balsavimuose; 

Policija su Bombomis ir Šautuvais Puolė Minią
Athens, Tenn. — Tūks- 

tatinė žmonių minia štur
mavo čionaitinį kalėjimą— 
mėgino paliuosuot porą de- 
sėtkų karo veteranų. Kuk- 
luksinių politikierių polici
ja sumetė juos kalėjiman už 
tai, kad šie veteranai nomi- 
naciniuose balsavimuose

teroras prieš pažangiųjų 
kandidatus ir jų rėmėjus. 
Daugelyje vietų įvyko muš
tynės.

Tai tokiomis priemonė
mis vėl “laimėjo” nominaci
jas į Jungtinių Valstijų se
natą reakcininkas senato
rius McKellar. Sakoma, kad

Trumanas Pasirašė Bil i y 
Dėl Atomų Jėgos Kontrolės
Washington. — Prezid. 

Trumanas savo parašu už- 
gyrė kongreso priimtą bi- 
lių atominei jėgai kontro
liuoti Jungtinėse Valstijo
se. Kontrolės komisija su
sidės iš penkių civilių žmo
nių. Bet karinio komisijos 
skyriaus direktorius bus 
aukštas karininkas. Nesu
tikdamas su komisijos ta
rimais, jis galės kreiptis į 
karo departmentą bei pre
zidentą; o prezidentas tu

rės teisę pakeist komisijos 
tarimus. Visa atominė pra
monė ir atominės medžia
gos bus tos komisijos val
dyboje. Armijos vadų įsa
kymais, galės būti dirbami 
atom-bombų mechanizmai.

Už atominių slaptybių iš
davimą skiriama mirties 
bausmė.

Komisijos pirmininkas 
gaus 17,500 algos per me
tus, o keturi kiti jos nariai 
po $15,000.

Chinijos Komunistai
Sunaikino Chiango
Tautininkų Diviziją

Amerikonai Išvien su Chiang Kai-Sheko Tautininkais Puola 
Chinų Komunistus, Sako Komunistinė Žinių Agentūra

Anglai imperialistai privirė 
tiek daug košės “šventojoje že
mėje,” kad nei jie patys negali 
jos sumaumoti.

Nedoriausia yra tai, kad jie 
tą košę vis dar tebeverda ir ra
gina Ameriką, kad ši stotų 
jiems talkon!

Palestinoje ramybės nebus, 
kol ten viešpataus anglai impe
rialistai, nepaisant, kaip jie bus 
pasivadinę: torėmis ar socialis
tais.

Anglai turėtų iš ten pasitrau
kti, paliekant patiems Palesti
nos žmonėms — arabams ir žy
dams — savo krašto reikalus 
išspręsti.

Indijoje anglai kursto maho
metonus prieš indusus, Palesti
noje — arabus prieš žydus. 
Londono viešpačiai gerai žino 
taisyklę: kai du pešasi—trečias 
naudojasi.

Anksčiau ar vėliau tai politi
kai turės būti padarytas galas!

Vadinasi, Lietuvos užsienio 
reikalą ministras Povilas Ro
tomskis dalyvauja taikos konfe
rencijoje Paryžiuje.

Dėl to tūlus ponus pas mus 
karštligė krečia.

Mūsų valstybės departmentas 
daro klaidą, atidėliodamas ta
rybinės Lietuvos pripažinimą.

Tai negerina santykių tarp 
mūsų krašto ir Tarybų Sąjun
gos. Tai duoda progos visokiems 
smetonininkams nuodyti leng
vatikių galvas ir kraustyti jų 
kišenius.

rėmė pažangesnius demok
ratų - republikonų kandida
tus prieš tokius atžagarei
vius, kaip senatorius Ken
neth McKellar ir panašūs.

Susikirtimuose tarp poli
cijos ir šerifų, iš vienos pu
sės, ir demokratinių pilie
čių, iš antros, tapo nušau
tas bent vienas asmuo ir 
sužeista keli tuzinai.

Pranešama, kad 400 vete
ranų atmaršuoja iš Mary
ville, Tenn., talkon Athens 
veteranams ir progresy- 
viams piliečiam kovoj prieš 
f asistuojančių “demokratų” 
mašiną.

Pažangiesiems demokra
tams - republikonams va
dovavo CIO Politinio Vei
kimo Komitetas nominaci
jų vajuje.

Athens mieste šerifas 
Pat Mansfield, kuklusinių 
politikierių kandidatas į 
Tennessee valstijos senato
rius, sumobilizavo bent 300 
specialių šerifų prieš vete
ranus ir kitus pažangūnus.

Nominaciniuose balsavi
muose šerifai ir kiti polici
ninkai mušė ir areštavo pa
žangiuosius balsavimų tė- 
mytojus ir daužė besiarti
nančius laikraščių reporte
rius ir fotografistus. Jie 
iš tolo vijo šalin piliečius, 
norinčius stebėt, kaip bus 
skaičiuojami balsai. Polici
ninkai sugabeno balsavimų 
dėžutes j kalėjimą, kur 
slaptai skaičiuos balsus.

Pažangesni piliečiai, ži
nodami politikierių žulikys- 
tes, kai kur užpuolė balsa
vimų būdeles ir pagrobė 
dėžutes su balsais.

Kituose miestuose taipgi 
siautė fašistinių elementų

jis 5,000 daugiau balsų ga
vęs, negu CIO — pažangū- 
nų kandidatas Ed. Ward 
Carmack.

SocialistŲ Vadas Huysmans 
Organizuoja Naują Belgų 
Ministrų Kabinetą

Brussels, Belgija. — Bel
gų socialistas vadas Camil
le Huysmans, 75 metų, ap
siėmė sudaryt naują mini
strų kabinetą. Jis ketina 
parinkt daugumą socialis
tų, liberalų ir komunistų 
ministrų.

Seimas neseniai pareiškė 
nepasitiėkjimą ligšioliniam 
premjerui A. van Ackeriui, 
dešiniajam socialistų va
dui. Acker todėl pasitrau
kia. Jis siūlė sąjunginį ka
talikų - socialistų ministrų 
kabinetą.

Žadeikis ir Sėbrai
Išeikvojo $1,100,000

Washington. — Kuomet 
naciai užplūdo Baltijos 
kraštus 1941 metais, prez. 
Rooseveltas užšaldė tų kra
štų pinigus Amerikoj. Lie
tuvos pinigų buvo užšaldy
ta pusantro miliono dolerių. 
Amerikos valdžia iš tos su
mos iki šiol išmokėjo milio- 
ną ir 100 tūkstančių dolerių 
smetoniniam “Lietuvos at
stovui” Povilui žadeikiui ir 
jo sėbrams, veikiantiems 
“Lietuvos vardu.”

(Kitame Laisvės nume
ryje bus apie tai platesnis 
pranešimas.)

“Juodrankio” Anderson 
Kerštas Kongr. Coffei

Washington. Pažangaus 
demokrato kongresmano 
Coffee’s buvęs sekretorius 
Olsonas pareiškė tyrinėja
mai senato komisijai, jog 
karinis kontraktorius Eį- 
vand Andersonas elgiasi, 
kaip “juodrankis” prieš 
Coffee. Andersonas pats 
pasiūlė ir davė Coffeei $2,- 
500 čekį demokratų rinki
mų vajui. O dabar Ander
sonas pasakoja, būk jis tuo 
Čekiu užmokėjęs Coffeei, 
girdi, už pagalbą gauti ka
rinių darbų užsakymą. Ol
sonas sakė, jog Andersonas 
keršija ypač už tai, kad Ol
sonas, kongresmano Cof
fee’s draugas, kandidatuoja 
į Tacomos, ’Wash., miesto 
majorus prieš Andersono 
kandidatūrą.

Žydai Atsišaukė į Trumaną 
Neskaldyt Palestinos

Washington.— Amerikos 
Žydų Konferencija ir Ame
rikinė Sąjunga dėlei Lais
vos Palestinos atsišaukė į 
prezidentą Trumaną; pra
šo, kad jis atmestų Angli
jos siūlymą suskaidyt Pa
lestiną į keturias “savival- 
diškas” dalis.

KVOS KRIMINALIUS VENGRU FAŠISTAI
BLOGU ŠOVINIŲ 

FABRIKANTUS
PALIUOSAVO ŽYDU 

ŽUDYTOJUS

Peiping. — Chinų komu
nistu kariuomenė visai su
naikino vieną Chiang Kai- 
sheko tautininkų diviziją ir 
dalinai nušlavė kitą jų di
viziją netoli Nankingo, da
bartinės tautininkų sosti
nės, kaip praneša komunis
tų žinių agentūra.

Šiais ir kitais laimėjimais 
chinų komunistai atgriebė 
daugumą vietų, kurias tau
tininkai buvo neseniai užė

mę palei svarbų Tatung- 
Puchow geležinkelį. Ties 
Yukou pasidavė, komunis
tams 3,000 Chiang Kai-she- 
ko kareivių.

Tautininkai tuo tarpu 
skelbia, kad jie nugalėję ko
munistus ties Kaou ežeru, į 
šiaurę nuo Nankingo, užė
mę Changpa ir pažygiavę 
pirmyn linkui komunistų 
perkirsto Yangchow-Tien- 
chang vieškelio.

Washington. — Senato 
komitetas kariniams daly
kams tyrinėti rengiasi kvo
sti šmugeliškus amunicijos 
fabrikantus brolius 'Gars- 
sonus ir jų agentą Washin
tone, Ben F. Fieldsą, buvu
sį kriminalinį kalinį. Jie 
bus kvočiami dėl prastai 
pagamintų patrankinių šo
vinių. Tokie šoviniai, pirm 
laiko sprogdami, užmušė 
bent 29 Amerikos kareivius 
ir sužeidė 83 kitus. Garsso- 
nai su pagalba kongresma
no May išgavo iš valdžios 
tuos ir kitus karinių reik
menų užsakymus, viso už 
$78,000,000 bjauriai apsuk
dami valdžią.

Budapest, Vengrija. — 
Tūkstančiai fašistinių ven
grų užpuolė kalėjimą ir pa- 
liuosavo 15 savo sėbrų, ku
rie buvo įkalinti už tai, kad 
nužudė du žydus fabrikan
tus. Puldami kalėjimą, jie 
užmušė ir vieną žydą poli
cininką.

Fašistai padarė šiuos žy
gius greitai po to, kai Ven
grijos premjeras Ferenc 
Nagy davė užtikrinimą žy
dų vadams, kad jo valdžia 
“apsaugos” žydus nuo už
puolikų.

SU BOMBANEŠIU ŽUVO 
11 KARIŲ

San Diego, Calif. — Atsi
mušė į kalną ir eksplodavo 
didelis bombanešis. Su 
juom žuvo 11 armijos ir lai
vyno narių.

“NUSKENDĘS” LAIVAS 
TEBEPLAUKIA

London. — Neskęsta pre
kinis Amerikos laivas Ame
rican Farmer, nors buvo 
pranešta, kad jis nusken
dęs po susidūrimo su kitu 
prekiniu Amerikos laivu, 
netoli Anglijos. American 
Farmer rimtai sužalotas, 
bet tikimasi parplukdyti jį 
namo.

Prezidentas Atmetė
Kongreso Tarimą dėl

Povandeninio Žibalo
Washington. — Prezid. 

Trumanas vetavo (atmetė) 
kongreso tarimą kas liečia 
žibalo versmes, esančias 
marių pakraščiuose po van
deniu. Kongresas nutarė 
pripažinti tą žibalą paski
roms valstijoms, kurios ru- 
bežiuojasi su mariomis. Pa
gal kongreso tarimą, tai 
povandeninės žibalo vers
mės trijų mylių pločia ruo
že turėtų būti valstijų nuo
savybė.

Prez. Trumanas, atmes
damas kongreso priimtą bi- 
lių, pareeiškė, jog tas žiba
las turi priklausyt Ameri
kos valdžiai: jis reikalingas 
šalies gynimui.

ORAS. — Bus šilčiau ir 
dalinai apsiniaukę.

Senatas Nutarė Duot
Automobilius Beko

jams Veteranams
Washington. — Senatas 

priėmė demokrato senato
riaus W. G. Magnuso pasiū
lymą — paskirti 30 milio- 
nų dolerių nupirkti auto
mobilius veteranams, nete
kusiems kare vienos ar a- 
biejų kojų. Tie automobiliai 
būtų specialiai įrengti, kad 
bekojai galėtų tinkamai 
juos vairuoti.

Apie 17 tūkstančių ame
rikonų per karą prarado po 
vieną ai* abi kojas. Mar- 
cantonio su grupe kitų de
mokratinių kongresmanų 
taipgi reikalavo automobi
lių bekojams veteranams.

Washington. — Kari
niuose jankių centruose už
sieny j bus pardavinėjamas 
jau šnapsas kareiviam.

Anglai Tel Avive Suradę 
Dar Vieną Žydą Ginklų ir 
Amunicijos Sandėlį i

Jeruzalė. — Anglų karei
viai per trijų dienų ablavas 
Tel Aviv mieste, Palestinoj, 
suėmė 1,150 žydų, kaip vei
klių Anglijos priešininkų. 
Vienoje mokykloje anglai 
užtikę kitą žydų ginklų 
sandėlį — apie 150 šautu
vų ir revolverių, 23 mino
svaidžius, 1,370 minosvaidi- 
nių bombų, 1,849 šiaip 
bombų ir rankinių granatų 
ir kiekius kitų karinių reik
menų.

Anglai sulaikė dar ketu
ris laivus su slaptai atplau
kiančiais žydais.

Kongr. May Kaipo
“Sliakerio” Patronas
Columbus, Ohio. — Rek- 

rutavimo direktorius Ches
ter* Goble paskelbė, jog kon
gresmano May karinių rei
kalų komiteto advokatas 
H. Ralph Burtonas prašė a- 
tidėti draftavimą milionie- 
riaus Serge M. Rubinsteino. 
Paskui tas May advokatas 
protestavo:

“Kokią teisę tamsta tu
rėjai atmest reikalavimą 
palaukti, o ne šaukti Rubin- 
steiną į karinę tarnybą?”

Armijos bombanešis per 
pusaštuntos valandos nu
skrido iš New Yorko į Ca
lif or ni ją.

Išvogta Labai Daug UNRRA 
Siuntinių Trieste

'Belgrad. — Generalis U- 
NRRA pašalpų direktorius 
F. H. La Guardia pranešė, 
jog Trieste uostamiestyje 
išvogta už milionus dolerių 
UNRRA atsiųsto maisto ir 
kt. dalykų. Trieste tvarko 
anglai-amerikonai.

JUGOSLAVAI ATMETA NU TARIMU DĖLEI TRIESTO
Paryžius. — Edvardas 

Kardelį, Jugoslavijos vice
premjeras ir jos delegatas 
taikos konferencijoje, griež
tai atmetė Keturių Didžių
jų užsieninių ministrų nu
tarimą dėlei Trieste miesto- 
uosto ir apylinkės. Jisai sa
kė, Trieste su aplinkine sri- 
im turi priklausyt Jugoslo-

vijai Kardelij nurodė, kad 
jugoslavai sudaro daugumą 
gyventojų toj apylinkėj.

Keturių didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministrų 
pastaroji konferencija nus
prendė paverst Trieste su 
apylinke (viso apie 300 ket
virtainių mylių) į tarptau
tinę sritį. TUomet per 10

metų Trieste ir aplinkinis 
plotas būtų bendroje vy
riausioje talkininkų (anglų- 
amerikonų) valdyboje. O 
paskui būtų leista gyvento
jams balsuot, ar jie nori 
prisidėt prie Italijos ar Ju
goslavijos.

Ministrų taryba kartu 
siūlė perskelt pasieninę Ve-

nezia Giulia provinciją — 
dalį jos paskirt Italijai, o| 
kitą dalį Jugoslavijai.

Jugoslavijos atstovas tai
kos konferencijoje dėl to sa
kė, toks ministrų tarimas 
duoda valią italams perse
kioti ir spausti didelį skai
čių jugoslavų.

Komurnstai Atmušę 
Amerikos Marininkus 

Chinų komunistai prane
šė, kad jų kariuomenė pra
eitą pirmadienį atmušė A- 
merikos marininkus. Sako, 
eilė marininku, automobi- 
liais važiuodama iš Tientsi- 
no į Peipingą, ūmai užpuo- 
lų komunistų valdomą mie
stelį Anpingą. Komunistai 
gynėsi ir privertė ameriko
nus pasitraukti. Liko už
muštų ir sužeistų iš abiejų 
pusių.

(Amerikiniai pranešimai 
pirmiau teigė, kad raudo
nieji chinai nukovė 8 ame
rikonus ir sužeidė kelioli
ka; dabar sako, kad žuvę 
tik 3 Amerikos marinin- 
kai.)

Amerikonai Petys Petin 
Kariaują Išvien su Tauti
ninkais prieš Komunistus 
Amerikos marininku ko- 

mandierius gen. A. Worto- 
nas sakė, kad amerikonai 
tik “saugo” kelius tarp 
Tientsino ir Peipingo. Jis 
kaltino chinų komunistus 
kaip amerikonų užpuolikus. 
Į tai atsiliepė komunistų ži
nių agentūra. Ji pareeiškė: 

Generolas Wortonas ne
paaiškino, kodėl ameriko
nai stato savo sargybą vie
tose, kurias chinai komuni
stai yra atvadavę nuo ja
ponų. Gen. Wortonas taip
gi nepaaiškino, kodėl kari
niai amerikonų sargai “pe
tys petin su tautininkų ka
riuomene” puolė komunis
tus.

“Per paskutinius du me
nesius Jungtinių Valstijų 
kariuomene darė nuolati
nius įsiveržimus į komunis
tų valdomas sritis rytinėje 
Hoopeh provincijoje. Dabar 
amerikoani atvirai kovoja 
išvien su Chiang Kai-sheko 
armija prieš chinų liaudies 
kariuomenę. Tai neteisėtas 
Amerikos įsibriovimas į vi
dujinius chinų reikalus,” 
sako chinų komuinstų žinių 
agentūra.

Jeruzalė. — Anglai tei
gia, kad jau apie 15,000 eu
ropinių žydų “neteisėtai” 
atvykę į Palestiną. Daugu
ma jų uždaryta koncentra
cijos žardžiuose.

London. — Dešimtukinių 
Woolworth krautuvių mi- 
lionierė Barba Hutton pa
dovanojo savo palocių Lon
done, kaip patalpą Ameri
kos ambasadai.
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Ku Klux Klanas Veikia
Po pirmojo pasaulinio karo Ku Klux Klano reakcinė 

banga buvo užpjovusi Jungtines Valstijas ir prasidėjo 
fašistinis teroras. Tik kada mūsų šalies demokratinė ir 
laisvę mylinti liaudis pradėjo masiniai išstoti prieš tuos 
gaivalus ir lazdomis juos mušti, kaip Trentono srityj, tik 
po to Ku Klux Klano veikla atslūgo.

Dabar ir vėl tie elementai pradėjo veikti visoj eilėj 
• valstijų, jau nekalbant apie pietines valstijas, kur vieš

patauja reakcija. Ku Klux Klano gaujos pradėjo veikti 
New Jersey, Conn, ir New Yorko valstijose. New Yor- 
ko miesto dalyj, St. Albans, K. K. K. išleido lapelius, grū
modamas negrams.

Kaip eilė kitų, taip ir New Yorko valstija kukluksų 
organizaciją ir jos veiklą paskelbė prieš-įstatymiška. 
Valstijos prokuroras N. Goldstein sako, kad jis turi 1,100 
K. K. K . narių vardų, nepaisant to, kad tie demokrati
jos ir žmonių laisvės priešai veikė pasislėpę po skraistė
mis.

Amerikos demokratinė liaudis pasmerkia tą reakci
jos organizaciją ir jos veiklą. . Mūsų šalies federalė ir 
valstijų vyriausybė turi imtis griežtų priemonių prieš 
K. K. K. veiklą. Kitaip, Amerikoj užviešpataus hitleriz- 
mas, kurį mūsų sūnūs su kitų talkininkų armijomis su
mušė Vokietijoj.

Kainos Kyla, o Algas Muša
Kada buvo numarinta senoji OPA, tai per mėnesį 

laiko kainos ant būtiniausių gyvenimo reikmenų pakilo 
iki 30 centų ant dolerio. Įsteigus naują OPA, kainų kili
mas nesustojo, bet įgavo legališkumą ir eina augštyn, 
nes naujos OPA vedėjai patys kelia kainas ant tų reik
menų, ant kurių pirmiau kainos nepakilo.

Reiškia, žmonėms gyventi darosi sunkiau, algos, 
kurios buvo kiek pakeltos, tai, pakilus kainoms, faktiškai 
liks visur numuštos. Bet turčiams ir to negana. Kada 
naujoji OPA paskelbė, kad ant drabužių leidžia pakelti 
kainas iki 15 centų ant dolerio, tai tą pat dieną Algų 
Stabilizacijos Boardas patvarkė, kad statybos darbinin
kų algos turi būti numuštos ir pasilikti tokios, kokios 
jos buvo birželio 30 d., tai yra, kada baigė gyvavimą se
noji OPA.

I

Ko Norima Tuo Pasiekti?
Kaip imperialistai nenori taikos, kaip jiems rūpi iš

provokuoti naują pasaulinį karą ir pražudyti milionus 
Amerikos jaunų vyrų, parodo jų spaudos nusistatymas 
link Taikos Konferencijos.

Taikos Konferencija buvo paruošta po ilgų derybų 
tarpe Jungt. Valstijų, Sovietų Sąjungos, Britanijos ir 
Francijos užsienio reikalų niinisterių. Užsienio minis- 
terių konferencijų reikalą pasiūlė Amerikos delegacija 
Krymo Konferencijoj. Užsienio ministerial išdirbo tai
kos sąlygas buvusioms Hitlerio talkininkėms — Italijai, 
Bulgarijai, Rumunijai, Suomijai ir Vengrijai. Dabar 
tos taikos sąlygos paskelbtos ir įteiktos Taikos Konfe
rencijai aptarti.

Mr. James Byrnes ten padrąsino “mažąsias tautas” 
išstoti prieš Keturių Didžiųjų užsienio ministerių nuta
rimus, kada jis pareiškė, kad, jeigu-dviem trečdaliais jie 
bus atmesti, tai ir jis prie atmetusių prisidės.

Bet tikrą imperialistų nusistatymą linkui Taikos 
Konferencijos parodo turčių spauda mūsų šalyj. New 

f York Times redakciniame straipsny j šaukia mažas tau
tas į revoliuciją prieš didžiąsias, tai yra, prieš tuos nu
tarimus, kurie padaryti dalyvaujant Mr. James Byrnes. 
To laikraščio redakcija šaukia, kad tokia mažų tautų re-. 
Voliucija “išlaisvintų” iš tų pančių, kuriais būk Jungtin. 

r Valstijas, Franciją ir Angliją surišo užsienio ministerių 
K susitarimas.

Tai žalingas pasiūlymas. Kas gi būtų> jeigu vieną 
dieną darytume tarimus, o kitą dieną juos naikintume? 
Tai neveda prie taikos, bet siūlo naujus nesutikimus, 

.į naujus karus ir naujas žmonijai nelaimes.

Gallup Apie Amerikos Demokratiją
George Gallup, direktorius Amerikos Instituto Vi

suomenės Opinijos, paskelbė, kad Jungtinėse Valstijose 
daug mažiau piliečių balsuoja, kaip kitose šalyse.

Italijoj laike pastarųjų balsavimų dalyvavo 89% ga
linčių balsuoti; Francijoj — 80%; Anglijoj 76%; Ka
nadoj — 74%; gi Jungtinėse Valstijose laike 1944 metų 
prezidentinių rinkimų tik 55% dalyvavo galinčių balsuo
ti.

Kas dėl Sovietų Sąjungos, tai ten balsuoja piliečiai 
veik šimtu nuošimčių. Šiemet, vasario mėnesį, Tarybų 
Lietuvoj balsavo 1,378,951 piliečiai, arba 91.78%; gi 
Rusų Sovietinėj Respublikoj balsavimuose dalyvavo net 
99.25% piliečių.
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Michailovičius ir Jo Talkininkai
Vyriausias Hitlerio “slap

tas ginklas” buvo, tai— ' 
penktoji kolona. Kur tik jis ' 
ėjo, visur buvo iš kalno pa
ruošti jo talkininkai, kurie 
padėjo Hitlerio armijai pa
vergti ištisas šalis. Taip 
buvo Lenkijoj, Danijoj, 
Norvegijoj, Holandijoj, 

Belgijoj ir Francijoj. Tik 
Sovietų Sąjungoj jo tas 
“ginklas’ ’buvo sulaužytas, 
nes liaudies ir vyriausybės 
vieningumas ir valia kovai 
už laisvę jau karo išvaka
rėse eilę agentų, kaip ge
nerolą Tuchačevskį, praša
lino, o kitus karo sąlygose 
surankiojo.

Kada Hitlerio gaujos pa
vergė Jugoslaviją ir sudarė 
“valdžią” su Nadičium prie
šakyje, tai liaudis nepasi
davė ir VCdė griežtą parti
zanų karą. Hitleriui buvo 
reikalinga šaika, kuri, po 
priedanga “kovos už Jugo
slaviją”, veiktų prieš parti
zanus. Jugoslavijos reakci
ja, priešakyj su karalium, 
bijodama liaudies valios, ir
gi siekė, kad Jugoslavijoj 
susidarytų kulokų ir turčių 
reikalus ginanti armija. 
Anglijos ir kitų didžiųjų 
šalių imperialistai norėjo, 
kad Balkanai nebūtų “rau
doni.” Tai nepaisant karo, 
šie siekiai—Hitlerio, Chur- 
chillo ir Wall stryto impe
rialistų — susiėjo į vieną 
kovą prieš komunistus, ko
vą prieš tarybinės tvarkos 
šalininkus.

Pulk. Michailovičius or
ganizavo četnikus, kurių 
siekis buvo neleisti įsikurti 
tarybinei tvarkai Jugosla
vijoj. Jugoslavijos kara
liaus valdžia Londone, 
Churchillo vyriausybė ir 
Wall Stryto spauda tuojau 
išgarsino Michailovičiaus 
“partizanus”, jų skaičių tik
sliai kelis kartus perdėjo, 
nuo 10,000 iki 100,000, nuo j 
100,000 iki 300,000 armijos.! 
Jugoslavijos karalius pul
kininką Michailovičių pakė
lė į generolus ir padarė jį 
savo karo ministru. Hitle
rininkai ir mussoliniečiai 
tuojau atidengė, kad Mi
chailovičiaus “partizanai” 
jiems nepavojingi.

Mussolinis, Hitleris ir 
Michailovičius

Kada Amerikoj ir Angli
joj buvo skelbiamos pasa
kos apie generolo Michailo
vičiaus “karą prieš Hitle
rį”, tai tikrumoj Michailo
vičius ir jo mažesni paval
diniai, išvien su Hitlerio ir 
Mussolinio gaujomis, vedė 
karą prieš Jugoslavijos 
liaudį.

Teismas Belgrade, kuris 
buvo viešas ir tęsėsi dau
giau mėnesio laiko, buvo 
tam, kad įrodyti pasauliui 
ne vien jo ir jo štabo ry
šius su Mussolinio ir Hitle
rio komanda, bet ir užsie- 

' nio’ imperialistų ryšius.
Teisme buvo perskaitytas 

735 puslapių su 760 doku
mentų apkaltinimas prieš 
generolą Michailovičių ir jo 
sėbrus. Iš kur Jugoslavijos 
vyriausybė gavo tuos do
kumentus?

Dalį jų suėmė karo sąly
gose. Daug tų dokumentų 
suėmė maršalo Tito parti
zanai, kada jų penktoji ar
mija paėmė Ostrogą ir ten 
suėmė generolo Michailovi
čiaus štabo narius ir doku
mentus. Dalį jų suėmė jie 
kitur. Dalį jų paėmė Rau
donoji Armija Austrijoj ir 
Berlyne. Dokumentai ne
ginčijami, jie pasirašyti ge
nerolo Michailovičiaus, jo 
štabo viršininkų, Mussoli
nio ir Hitlerio generolų. Jų

tarpe sveikinimai genero
lui Michailovičiui nuo Hit
lerio ir Mussolinio genero
lų, miestų majorų ir 1.1.
Ką Tie Dokumentai Parode

Jie parodė, kad Draža 
Michailovičius nebuvo did
vyris, bet Jugoslavijos ir 
Jung. Tautų išdavikas. Dar 
rugsėjo mėnesį, 1941 m. jis 
jau susirišo ir susitarė ben
drai veikti su Hitlerio val- 
ddžia Jugoslavijoj, su išda
viko Nedičio valdžia. Tuo-1 
jau tuo pat laiku Michailo-i 
vičius pasirašė sutartį ben- į įrocĮymuį Michailovičiaus ir z-J i TTm Irri i t i ■* i l\/l i i n n A I 1 ta t r \ _ _ _ _ .

Levine, Dorothy Thompson, 
Clare Boothe Luce ir kiti:

Jie pasakojo, kad būk 
četnikai apie 500 amerikie
čių lakūnų išgelbėjo, bet jie 
paslėpė, kad maršalo Tito 
partizanai virš 1,500 ameri
kiečių ir britų lakūnų išgel
bėjo.

Jie reikalavo, kad Mr. 
Byrnes apgintų Dražą Mi- 
chailovičių. Bet mūsų Vals
tybės Departmentas, nepai
sant kaip nepritaria Jugo
slavijos vyriausybei, žino- 

! damas koki dokumentai yra
drai veikti ir su Mussolinio 
armija.

Ir taip vienas po kitam 
tie dokumentai neginčija
mai parodė, kad Draža Mi
chailovičius veikė išvien su 
Mussolinio ir Hitlerio gene
rolais prieš 'Jugoslavijos 
liaudį ir parodė, kaip dvi
veidiškai elgėsi Anglijos 
vyriausybė ir tūli Wall! 
stryto diplomatai.

Teisme buvo įrodyta, kad 
dar rudenį 1941 metais An
glijos komanda iš Cairo 
prisiuntė pas generolą Dra
žą Michailovičių savo atsto
vą kapitoną Hudmand, ku
ris perdavė, kad Anglijos 
vyriausybė nenori, idant 
Jugoslavijoj būtų partiza
nų sukilimai, nes tie sukili
mai gelbės Tarybų Sąjun
gai. Jis pranešė, kad Dra
ža Michailovičiaus partiza
nų (četnikų) pareiga kovo
ti prieš maršalą Tito, tai 
yra, tikruosius partizanus. 
Vėliau tą uždavinį Michąi- 
lovičiui pakartojo anglų 
misijų viršininkai, jų tar
pe leitenantas n pulkininkas 
William Bailey, kad Mi
chailovičiaus četnikų užda
vinys ne prieš . Hitlerį ir 
Mussolinį kariauti, Jugo
slaviją iš po nacių vis vien 
Jungtinės Tautos išlaisvins, 
kada sumuš Hitlerį, bet iš
naikinti komuinstus ir jų 
pasekėjus. Tokios pat misi
jos tikslais pas Michailovi
čių lankėsi ir Amerikos pul
kininkas Robert H. McDo
well; taipgi mirusio gene
rolo Mitchell sesuo.

Dokumentai parodė, kad 
britų misijų viršininkai, 
Michailovičiaus, Hitlerio ir 
Mussolinio atstovai, turėjo 
nemažai bendrų konferen
cijų, kurių tikslas buvo — 
bendra kova prieš maršalo 
Tito partizanus.

Teisme nors Michailovi
čius bandė užsiginti, bet jo 
štabo nariai tą patvirtino. 
Generolas Djuro Dokitch 
tiesiai sakė, kad jie “naiki
no komunistus, kurie nuo
latos kurstė jaunus žmones 
kovai prieš vokiečius.”

Išvien su Hitlerio ir Mus
solinio armijomis - generolo 
Michailovičiaus četnikai ve
dė karą prieš partizanus. 
Išvien jie žudė politinius 
kalinius ir naikino miestų 
gyventojus. Spalių 19 d., 
1941 m., Kragujevaco mie
ste jie užmušė 7,000 žmo
nių! Bet baisiausią žmonių 
žudynę surengė Javitzų 
stoty j, netoli Belgrado, kur 
jie išžudė 68,000 žmonių!

Kas Tie Michailovičiaus 
Užtarėjai?

Stebėtis reikia, kaip gali 
mūsų diemokratinėj šalyje 
būti spauda, kuri teisintų 
žmogų ir jo šalininkus, ku
rie veikė išvien su mūsų 
priešais? Bet Amerikoje ne 
tik turčių spauda teisino 
Michailovičių, bet net spe- 
cialis komitetas susidarė jo 
apgynimui, į kurį ėjo toki 
“raudonųjų priešai”, kaip 
Louis Waldman, Lugi An- 
to'nini, Eugene Lyons, Ale
xander Kahn, Isaac Don

jo sėbrų kaltės, tik kelis pa
siūlymus padarė.

Tie neva “demokratijos 
apgynėjai’” siūlė siųsti liu
dininkus — Amerikos lakū
nus, išgelbėtus Dražos čet- 
nikų. Bet Jugoslavijoj tuo
jau parodė, kad siūlomas 
liudininkas kapitonas G. 
Muslin yra serbas, buvo Mi
chailovičiaus eilėse ir net 
tris jo paveikslus įtalpino į 
dienraštį “Politika”, kur jis 
ne amerikinėj, bet četnikų 
uniformoj, kitur parodo, 
kaip jis bučiuoja četnikų 
vėliavą. Tokis tas “liudi
ninkas”, toki ir kiti. Jie yra 
darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentijos priešai. 
Jie neapkenčia dabartinės 
liaudies santvarkos Jugo
slavijoj, kaip tos santvar
kos neapkentė ir Michailo
vičius.

Draža Michailovičius ir 
jo sėbrai net neskaitė pra
sikaltimu kovot prieš ko
munistus ir partizanus. Mi
chailovičiaus pagelbininkas 
S. Vranesevich liudijo, kad 
jie “likviduodavo” - sunai
kindavo nevien komunistus 
ir partizanus, kur tik 
jie galėjo, bėt net jų simpa- 
tikus. Ir kada jo klausė: 
kas tie simpatikai, tai jis 
atsakė, kad “komunistų ir 
partizanų šeimynų nariai.” 
Jie įrodė, kad teikė Hitle
riui informacijas apie So
vietų Sąjungą, kiek tik ži
nojo, dar pirma, negu Hit
leris padarė ant Sovietų 
užpuolimą. Kodėl? Todėl, 
kad jie Sov. Sąjungos ne
apkenčia, kad jie jos san
tvarką skaito “pavojinga.”

Tokis tai politinis veidas 
Draža Michailovičiaus ir 
jo sėbrų. Jugoslavijos liau
dies teismas nusprendė 

. Dražą Michailovičių ir aš
tuonis jo artimus sušaudy- 
tis, kitus pasiuntė į kalėj i- 
mą.

Maršalas Tito po to 
sprendimo sakė, kad Mi
chailovičiaus asmenyj buvo 
teista pasaulinė reakcija, 
liaudies demokratijos prie
šas. Jis sakė, ka<į neapy
kantoj linkui liaudies de
mokratijos nėra skirtumo 
tarpe fašistinių ir liberališ
kų reakcionierių. Visi jie 
“pamiršta” savitarpinius 
skirtumus, kada klausimas 
yra: kas turi šalį valdyti— 
liaudis savo gerovei, ar 
saujelė turčių savo grupės 
naudai. D.M.š.

RAIŠA MERGAITĖ NU
ŽUDĖ PATĖVĮ

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

INDUSTRIAL OUTPUT in 
the United States rose to a new 
post-war high in June. If the 
trend of production continues, 
the Civilian Production Admi
nistration forecasts that the in
dustrial output should reach an 
all-time high. In making the 
announcement, the CPA pre
dicted that a record volume of 
goods for consumers “seems 
probable” for the rest of this 
year.

This report certainly makes 
things seem out of joint. First 
the public was told that short
ages of items were responsible 
for the price hikes. Now the 
CPA says the production is 
nearing the all-time record of 
December 1941.

—o--
From all this we can but con

clude that it really wasn’t 
shortages that boosted prices. 
Price hikes were caused by the 
big business interests who lived 
in clover during the war by ma
king excessive profits at the 
expense of the government. 
Now that the war is over and 
fat government contracts are 
no more, the profiteers are, out 
to make up the difference at 
the expense of -the consumer. 
During the war they cheated 
the government. During the 
peace they are cheating the pu
blic.

—o—
In the wake of the Senate in

vestigation of war profiteering 
has come the revelation that U. 
S. autombile'trusts have rooked 
the government for $50,000,000 
for war contracts. This was 
charged by Stewart Kerr, spe
cial assistant to the Attorney 
General who is in Detroit in
vestigating for the Mead Com
mittee’s probe of war profi
teers.

vised youth to devote itself “to 
work hard.” Yes, American 
youth work hard. Yours is the 
reward of high prices, living in 
cellars and reconverted coal 
bins. But all your suffering is 
not for nought; the profiteers 
at least will enjoy themselves 
from your honest sweat.

—o—
When it comes to advising 

youth there is no shortage of 
advisors. There may be a short
age of homes for veterans, or a 
shortage of jobs paying decent 
wages. But there is no short
age of people trying to tell 
youth what they should do.

These sunshine patriots and 
summer soldiers who spent the 
war years singing the praises 
of our soldiers can only produce 
sour notes now. You’ve probab
ly heard the horrified gentry 
needling the veteran who’s re
ceiving $20 a week jobless in
surance from the government.

—o—
They would have you believe 

that the veteran receiving what 
he is entitled to is a lazy oaf 
who is committing a crime. 
They would like to leave you 
with the impression that most 
veterans would rather receive 
the pittance of $20 than work. 
They won’t tell you that of 
12,000,000 vets only 50,000 took 
their $20 for a full year. They 
wouldn’t tell you that most vets 
took their $20 for an average of 
10 weeks and got off the dole.

The Ford Motor Company 
was named as one of the auto 
firms which overcharged the 
United States Government. It 
is charged with overcharging
the government in at least two advice we need, 
cases for a total of a cool $477,- 
381.

The phony greybeards who 
Į lavish youth with advice 
wouldn’t tell you a lot of other 
things either. You wouldn’t 
know that millions of vets have 
had to take jobs paying from 
$25 to $35 a week. With taxes 
deducted the veteran is lucky 
if he gets the coolie wage of 
some $4 a day.

'' —o—
Someone once said “Spare me 

from my friends.” American 
I youth can well ask to be spared 
! from the grey-beards. It isn’t 

There is a
question of some 2,200,000 
homes that needs to be settled. 
And then there is a question of 
jobs at decent wages. There is 
small comfort in “hard wdrk” 
if youth can’t have these basic

—o—
Just a few days ago the now 

retired patriarch of the Ford 
industries gave America’s 
youth a bit of advice. He ad- Į essentials.

ką tašo it Sako
savaites jis parašė kultūrinia
me žurnale ‘Atgimime’ straip
snį pavadintą: ‘Katalikų baž
nyčia ir kairusis judėjimas!”

Ar ne aišku, kur link eina 
aukštesnėj] Lenkijos kata
likų dvasiški ja? Ji eina iš
vien su fašistais, su anti-se- 
mitais. Kiekvienas kunigas, 

'kuris pasako žodį prieš an- 
i ti-semtizmą, vejamas lau- 
! kan iš bažnyčios.

Antai, po Kielcų pogro- 
■ mo, kardinolas Hlond atvi
rai pasakė: žydai Kielcuose 

i buvo žudomi dėl to, kam jų, 
'žydų, tautiečiai įeina į Len
kijos valdžią. Šį šlykštų, šį 
’ bjaurų kardinolo Hlond’o 
1 pareiškimą užgyrė lietuviš- 
1 Rieji “Draugas” ir “Nau- 
| j ienos”!

Visa tai rodo, kaip žemai 
i nupuolė, kaip sufašistėjusi 
s yra Lenkijos aukštoji ka-

Springfield, Ill. — Jac
queline Colburn, raiša 19 
metų mergaitė, mirtinai 
peršovė ir peiliu subadė sa
vo patėvį Lawrence Barre- 
garye. Jacqueline buvo a- 
reštuota, bet tuojau paleis
ta. Jinai sakė, jog patėvis 
pirma puolė ją nudurti. 
Valstijos prokuroras patei
sino mergaitę.

Sušauktas nepaprastas 
Anglijos ministų posėdis dėl 
Palestinos.

KUNIGAS VERYNSKIS 
NUBAUSTAS!

Įdomią žinią praneša Over
seas News Agency reporte
ris Varšavoje, Constantine 
Poulos. Paskaitykite:

“Kunigas Henry Werynski, 
iš Krakuvos, lenkas Romos ka
talikų bažnyčios kunigas, ku
ris pasmerkė Kielcų pogro
mą, kuriame buvo užmušta 41 
žydas ir daug žydų namų bei 
krautuvių apiplėšta, ir kuris 
viešai pabrėžė troškimą, kad 
tarp vyriausybės ir bažnyčios 
įvyktų glaudesnis susiprati
mas, tapo pašalintas iš savo 
vietos ir jam uždrausta aliki- 
nėti bažnytines pareigas, kaip 
skelbia ‘Gazeta Ludowa,’ vice
premjero Stanislovo Mikolaj- 
čyko laikraštis.”

Toliau Mr. Poulos rašo, 
kad kunigas Werynskis tik 
neseniai buvo paskelbęs jog j įaliku dvasiškija7 
tarp jo ir aukštesnes katali
kų dvasiškijos nesą jokių' 
nesusipratimų. Taigi šis 
Krakuvos kardinolo Sapie-' 
gos žygis, baudžiąs kun. ■ 
Werynskį, daugelį žmonių'

Susižeidė J. Gelgaudas
Plačiai chicagiečiams pažįs- 

nustebino. Kardinolo Sapie- tarnas ir gerai žinomas ^pažan
gos aplinkraštis buvo skai-'gią organizacijų narys, Jonas 
tytas visoje Krakuvos arki-1 Gelgaudas, darbe skaudžiai 
vyskupijoje, visose bažny-: Parsiplovė ranką. Sakoma, 
čiose — aplinkraštis, pa-į kad jis ilgokai turės pabūti 
smerkiąs kunigą Werynskj!; namuose iki sugys ranka.
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“Kun. Werynskis neseniai! ištiko draugą, 
aštriai pasmerkė iš sakyklos greito ir sėkmingo susveikimo. 
Kielcų pogromą... Prieš dvi' Pažįstama.

. . ...į.,

Gaila, kad tokia nelaime
Linkiu jam
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“STEBUKLINGOJI DEŽ1IT
Kaunas. — Pergalės Dienos — gegu

žės 9 d. garbei Kauno Jaunimo Teatras 
pasirodė su nauja* premjera — O. Miciū- 
tės 5 paveikslų pasaka “Stebuklingoji dė
žutė.”

O. Miciūtė ne naujokė teatro scenoje, 
ir Vilniaus jaunieji žiūrovai jau yra ma
tę jos vaikalėlių. Kauno žiūrovui, tačiau, 
su jaunąja vilniete autore tenka scenoje 
pirmą kartą susidurti keturveiksmės 
dramatizuotos pasakos “Stebūblingoji 
dėžutė” premjeroje.

“Stebuklingosios dėžutės” pagrindinė 
idėja — tai kova dėl teisybės, kova dėl 
visų vargstančiųjų laimės. Idėjiniai vei
kalėlis sutampa su dabarties gyvenimo 
tikslu — sukurti darbo žmogui šviesią ir 
laimingą ateitį.

Pasikėlusi uždanga atskleidžia mažą 
stilizuotą gamtos plotelį: akmuo, medis, 
pakrantės ganykla, didelis saulės rutu
lys apšviečia gamtovaizdį. Dvi vargdie
nės piemenaitės — Linksmutė (akt. G. 
Tolkutė) ir našlaitė Saulutė (akt. K. Ku
činskaitė) dainuoja ir guodžiasi savo 
vargais. Atėjusi Saulutės šeimininkė Pi
ktoji (akt. J. Neniškaitė) su nuolat 
verkšlenančia dukterimi Verksnele (akt. 
L. Šimkūnaitė) sudrumsčia šviesią nuo
taiką. Piktoji priverčia Saulutę atiduoti 
Verksnelei savo birbynę. Žiauri šeimi
ninkė nieko neatnešė alkanai Saulutei, 
todėl, joms nuėjus, Linksmutė atiduoda- 
draugei savo duonos plutelę. Besirengda
ma valgyti Saulutė užmiega, ir žiūrovas 
perkeliamas į sapno sritį. Pasirodo nu
vargusi ir alkana Senelė (akt. J. Kava
liauskaitė), kuriai Saulutė atiduoda savo 
duonos plutą ir su šilta užuojauta ir rū
pesčiu kalba apie žmonių vargą, o senelė, 
matydama jos mylinčią širdį, dovanoja 
jai stebuklingą gintarinę dėžutę. Ji turi 
galią patenkinti visas užgaidas. Saulutė
— šviesusis veikalo personažas, gėrio įsi
kūnijimas — džiaugiasi galėsianti daug 
gero padaryti žmonėms, sumažinti jų 
vargus, nes dėžutėje glūdi visos žmonijos 
laimė. Jei kas nors dėžutę pavogtų, Sau
lutė privalo drąsiai jos ieškoti, nes “tas 
visuomet laimi, Ras kovoja dėl teisybės,
— teisybė kaip saulė, kaip žvaigždės, 
juodi debesys tik laikinai ją užtemdo.” Ši 
vedamoji veikalo mintis apsprendžia ir 
tolimesniuosius Saulutės veiksmus.

IV veiksmo 2 paveiksle Saulutė pa
bunda toje pačioje ganyklos pievelėje. Ji 
nustebusi ieško savo stebuklingosios dė
žutės. Neranda. Tačiau, jos stebuklingoji 
veikimo galia, pasirodo, iš sapno perėjo 
į tikrovę,—atbėgusi Linksmutė praneša, 
kad žiauriosios Piktosios žemė išdalina
ma — ją gauna naujoji darbo žmonija.

Skambant džiaugsmingoms darbinin
kų dainoms uždanga nusileidžia.

Veikalėlis skirtas mokyklinio amžiaus 
vaikams. Pačiai jauniausiajai publikai 
jis, be abejonės, per sunkus ir monoto- 
nus.. Iš viso pasigendama jame dinami
kos ir veiksmo.

Autorė gan sumaniai panaudojo įvai
rius mūsų liaudies pasakų motyvus savo 
idėjos apipavidalinimui, — čia ir tradi
cinės laumės — skalbėjos, ir bailus, gera
širdis kiškelis, ię ilganosė ragana su pa
lydovais šikšnosparniais, ir piktoji žie
žula, skriaudžianti našlaitę. Visi šie mo
tyvai darniai jungiasi pasakos rėmuose, 
neišskrisdami iš bendros visumos.

Režisieriui K. Jurašūnui nepilnai 
pavyko rasti tinkamą formą apibrėžti 
autorės duotiems gana schematiškiems 
personažams. Turint galvoj, kad ši pa
saka vyksta vyriausiojo personažo Sau
lutės sapno iliuzijoj ir tik maža jos dalis 
paduodama realistinėj pastatymo plot
mėj, režisieriui sunku buvo reguliuoti 
veiksmo įtampą, įprasminti atskiras de
tales ir duoti gaivališkai riedančiam vyk
smui kryptį ir tempą. Be to, žinant šio 
teatro paskirtį ir lankytojų auditoriją, 
režisierius itin turėtų rūpintis, kad pa
statymas 
lengvesne 
Veiksmo

būtų visiems suprantamas ir 
forma perduodamas žiūrovui, 
ištęsimas iki nuobodumo* kai

kurių mizanscenų nelogiškumus (Senelės 
išėjimas I v., Galingosios scena su dėžu
te II v., Saulutės pasirodymas III v. pra
džioj ir tt.) ir nesucementavimas atskirų 
scenų į vientisą veiksmą, daro sunkoką 
ir žiūrovus varginantį įspūdį. Režisieriui 
būtinai reikalingas kūrybinės nuotaikos 
pajautimas, kad tai, ką jis daro, yra pra
sminga, būtina ir miela žiūrovui. Su 
kiekvienu nauju pastatymu režisierius 
turėtų pademonstruoti savo nuolat au
gančią kūrybinę galią. Tačiau rež. K. Ju
rašūnui negalima taikinti visų čia iškel
tų neigiamybių. Jam daugiau ar mažiau 
pavyko sėkmingai nugalėti visus šio vei
kalo pastatymo sunkumus.

Dail. V. Norkus be priekaištų atliko 
savo uždavinį ir tinkamai talkininkavo 
režisieriui savo įsidėmėtinais scenovaiz
džiais. Ypatingai išskirtini III ir IV-to 
veiksmo scenovaizdžiai savo turiningu
mu. Šis dailininkas su kiekvienu nauju 
pastatymu kas kart geriau save rekomen
duoja.

Pagrindinis Saulutės vaidmuo atiteko 
akt. K. Kučinskaitei. Jai ne visur pavy- 

• ko perduoti žiūrovui pasakiškąją tikrovę.
Vietomis tikrai šviesi ir šilta (II veiks
mas), visumoje, betgi, ji buvo gana mo
notoniška, menkai moduliuojanti balsą. 
Kad ir Piktosios užguita ir nekenčiama, 
turėtų stipriau išsiveržti nepalaužiamu 
užsispyrimu ir vidine giedra. Interpreta
cija gana švelni.

Jos visų išgyvenimų talkininkė Links
mutė — G. Tolkutė, nei fiziniais davi
niais, nei savo balsine medžiaga, nei, pa
galiau, grubiais šokinėjimais neatitiko 
autorės patiektai medžiagai apdoroti. Re
žisierius, šį vaidmenį, skirdamas prem
jeroje vaidinusiai aktorei, galėjo gelbėti 
bent žymiai sušvelnindamas grimą ir ju
desius. Savo per daug realiu kasdienišku
mu ji iškrito iš švelnių pasakos rėmų.

Trečias Saulutės nuolatinis pagalbi
ninkas — tai Kiškelis — A. Dapkevičius. 
Žmogui sunku pavaizduoti kokio nors 
žvėrelio vidujinius, išgyvenimus bei išori
nius judesius, kad ir visapusiškai autorės 
apibrėžtus, kad ir aiškiai žinant, kad tai 
Kiškelis, ir daugiau nieko. Čia akt. A. 
Dapkevičiui teko nemažai padirbėti vaid
mens detalėse, išskiriant žvėriškąjį ir 
žmogiškąjį charakterį ir jį perteikiant 
žiūrovui. Kiškelį, kad ir ne perdėm įvai
rų, bet gi vidujine šiluma, išoriniais ju
desiais, savimi pasitikėjimu, sukūrė sim
patišką ir įtikinantį.

Senelė — J. Kavaliauskaitė savo su
kurtuoju tipu nieko nauja neparodė. Tai 
trafaretas tų lietuviškųjų gerų senelių, 
šimtus kartų matytas mūsų teatruose.

Tai vis teigiamieji veikalo personažai, 
teisingumo ir gėrio atstovai.

Neigiamųjų personažų svarbiausia 
yra Piktoji — J. Neniškaitė. Gana tei
singai atkurta, tik nebūtina pabrėžti jos 
piktą charakterį visomis galimomis prie
monėmis, nes ir vėl gaunasi tasai nelem
tas trafaretas žiauriausios žiežulos, ėste 
ėdančios bejėgius našlaičius.

Bene ryškiausią ir vaizdingiausią per
sonažą sukūrė akt. L. Šimkūnaitė Varks- 
nelės vaidmeny. Šiame vaidmenyje akto
rė parodė neabejotinų gabumų. Vietomis 
kiek perdaug komikuojanti mimikoje, ji 
sugebėjo tikrai neigiamam charakteriui 
suteikti reikiamo žaismingumo, pajaus
dama švelnų pasakos toną.

Ragana Galingoji — G. Pauliukaitis, 
pati juodžiausioj i veikalo figūra, visų 
niekšybių įkūnytoja ir puoselėtoja, šis 
vaidmuo akt. G. Pauliukaičio gal dar per 
daug švelniai atkurtas, trūksta tam tikro 
vidujinio “raganiškumo,” tam tikros de
moniškos ekspresijos. Jos palydovai šikš
nosparniai blankoki, monotoniški, nepa
darė reikiamo įspūdžio.

Neblogai atliktas laumių šokis ir dai
nos.

Veikalą lydi muz. Kl. Griauzdės muzi
kinės iliustracijos. Norėtųsi girdėt muzi
ką ne orkestrinėje, bet kur nors toliau, 
užkulisiuose, nes toks pasakos suopereti- 
nimas perdaug ją atkelia j galybę. Be

Koncertmeisterių Ber- 
kavičių Koncertas

Kaunas. — Nuolatiniai Kauno Kon
servatorijos koncertai vis daugiau kelia 
plačiosios visuomenės susidomėjimą. 
Rimtas jų meninis lygis daug prisideda 
prie Kauno muzikinio gyvenimo išjudini
mo. Vietos solistinės jėgos savo kultūrin
gais pasirodymais sužadina muzikų tar
pe darbingumą ir iniciatyvą naujiems 
užsimojimams, o koncertų klausytojams 
teikia malonaus meninio pasigėrėjimo. 
Gegužės 15 d. Konservatorijos salėje įvy
kęs Valstybinis Operos koncertmeisterės 
artistės B. Berkavičienės ir koncertmeis
terio violončelisto prof. P. Berkavičiaus 
koncertas dar kartą parodė mūsų įžy
miųjų instrumentalistų pastangas aukš
čiausioje formoje išlaikyti savo solisti- 
nius sugebėjimus. Gerai visiems pažįs
tami, meniškai šį kartą užsirekomendavo 
abu, kartu patiekdami bendrą programą.

Solistinių koncertų estradose nepa
prastų privalumų muzikos instrumento 
arfos pasirodymas yra retas įvykis. Dėl 
ypatingos konstrukcijos ir aukštos tech
nikinės precizicijos šis instrumentas ma
žai kąm teprieinamas. Daug metų mūsų 
Operoje dirbanti talentinga arfistė Berta 
Berkavičienė laikas nuo laiko, rimtai pa
siruošusi, išeina estradon kaip solistė. 
Didelio meninio subrendimo reikalau
jantis Gliero Koncertas Es-dur, žavėti
noje solistės interpretacijoje, paslaptin
go švelnumo tonuose, davė mums galimu
mo pajusti tikrąjį šio instrumento grožį. 
Arfistė B. Berkavičienė nesusvyravo, 
užsimodama nugalėti ir tuos techninius 
sunkumus, kuriais kompozitorius, nesi
varžydamas, apkrovė instrumentą. Labai 
sudėtingoje pedalizacijoje, susivaldan
čiu tvirtumu, solistė išvedė grynos into
nacijos arpegio, puikioje frazuotėje iš
keldama melodiją. Geriau įsiklausius ar
tistę, galima pastebėti gilų kruopštumą 
studijiniame pasiruošime. Smulkmeniš
ku apskaičiavimu prieinama prie kiek
vienos kūrinio dalies interpretacijos. 
Neužmirštamas įspūdis pasiliko, solistei 
paskambinus Debussy. Šia proga sunku 
praeiti nepažymėjus,' jog, nežiūrint į tai, 
kad Berkavičienės asmenyje turime vie
nintelę stiprią ir pajėgią artistę, iki šiol 
nerodoma jokių pastangų nors vienoje 
mūsų Konservatorijoje atidaryti arfos 
klasę.

Operos koncertmeisteris violončelistas 
prof. K. Berkavičius mūsų instrumenta
listų tarpe yra gerbiamas ne tik kaip pa
sižymėjęs solistas, bet ir kaip jaunosios 
kartos muzikos auklėtojas. Sveikos ener
gijos ir darbštumo dėka jo solistinis var
das jau nuo seniai mūsų visuomenėje yra 
populiarus. Nepaprastų nuostolių jo mu
zikinei veiklai atnešė hitlerininkų okupa
cijos metas. Per tris metus nutraukto 
muzikos gyvenimo ilgesys argoniškai pa
veikė jo sveikatą. Dar ir dabar matyti 
kai kurių sunkumų atgauti solistui anks
tyvesnę formą. Ispaniškais motyvais ne
seniai parašytas B. Zandorai koncertas 
violončelei buvo kulminacinis punktas vi
soje vakaro programoje. Solistą čia iš
girdome visoje akademinėje aukštumoje. 
Pažymėtinas puikus, naujoviškas muzi
kos formos supratimas. Techniškoji kū
rinio interpretacijos pusė išėjo mažiau 
tvirta. Ilgesnės grojimo pertraukos nei
giama įtaka kairės rankos pirštų stipru
mui neišvengiamai atsiliepė intonacijos 
grynumui. Didesnių intervalų bei dvigu
bų gaidų judėjimuose viršutinėje pozici
joje intonaciniai trūkumai ypač buvo žy
mūs. Liadoro ir Kodaly preliudu trans
kripcijos violončelei ir arfai, dėl derini
mo stokos, laukiamo įspūdžio nepadarė. 
Muzikiniu požiūriu koncertas buvo įdo
mus, klausytojų tarpe turėjęs nemažą 
pasisekimą.

Sunkų ir atsakingą uždavinį, ypač 
Zandorai koncerte, turėjo pianistas R. 
Geniušas, puikiai akompanavęs vakaro 
solistams. Valentini sonatoje E-dur, dėl 
didelės salės akustikos, jis pasirodė per 
stiprus, tačiau jau “Concerto Andaluzo” 
visą iniciatyvą jis stengėsi perduoti so
listui. M. Buivydas.

to, vietomis pergarsi muzikinė iliustraci
ja trukdė monologo aiškumui.

Kai kurie elektai buvo itin vykę (pav., 
nakties žiburėlio juokas ir viliojimas pel
kėse).

Šią premjerą publika sutiko gana pa
lankiai. Išlyginus suminėtus nesklandu
mus, ypatingai tempo atžvilgiu, šis vaidi
nimas mūsų tarybinės jaunuomenės bus 
mielai lankomas. V, Žvainus.

Meno - Kultūros Suva
žiavimo Reikalai
Sumažiname Dainų Skaičių

Kai kuriems chorams išsireiškus, kad 
perdidelis skaičius paskirta dainų bend
ram dainavimui, todėl prisieina viena 
daina atšaukti, ištraukti. Iš programos 
išimame Miko Petrausko dainą: “Tik 
Reikia Mums Mokslo Šviesos.” Šią dainą 
chorams nėra reikalo mokintis suvažia
vimo tikslui.

Dainos pasilieka, kurias chorai ir gru
pės turi mokintis: Kontestui, “Kur Bėga 
Šešupė.” Bendram dainavimui: “Jauni
me Drąsus” — muz. J. Žilevičiaus, “Dar
bininko Daina” — St. Šimkaus. Viso trys 
dainos.

Šias dainas turėtų susimokinti ir gru
pės, kurios dalyvaus dainų festivale. 
Tuomet visi chorai, visos grupės galės iš
stoti į bendrą dainavimą. Kuo daugiau 
dainininkų, didesnis skaičius balsų, juo 
geresnis įspūdis bus bendro dainavimo.

Biruta Ramoškaitė Dalyvaus.
Biruta Ramoškaitė priėmė mūsų pa

kvietimą dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Meno Iškilmėje. Su 21 diena spalių Bi
ruta pradeda pratimus (repeticijas) mu- 
zikialiam veikale, kuris ruošiamas New 
Yorko Brodvėj vaidinimui. Todėl mūsų 
visų gerbiama ir mėgiama lietuvaitė ga
lės dalyvauti mūsų meno, dainos iškilmė
je tik 27 d. spalių, suvažiavimo ir meno 
iškilmės užakcentavime.

Grupių, Chorų, Vaidintojų, 
Artistų Prašome.

Meno suvažiavime bus didelė progra
ma. Dainos, vaidybos, paskaitų progra
ma tęsis savaitę laiko. Žinokite, kad me
no programa reikia sutvarkyti, planingai 
suskirstyti, taip pat reikia laiku duoti 
spaudai, kad būtų atspausdinta.

Todėl mes prašome visų chorų, visų 
grupių, solistų, artistų, vaidintojų pri
siųsti surašus savo veikalų, dainų, ku
rinių, kaip greitai galima, LMS Suva
žiavimo Komitetui (sekretoriaus adre
su). Kiekvienam dalykėliui, kurį jūs dai
nuosite, vaidinsite, ar skaitysite, — turi 
būt paskirta programoj vieta, laikas. Dėl 
to reikalinga skubumas, delsti šiuo rei
kalu negalima, atlikite tai greitai.

V. Bovinas, Suvaž. Komi t. Sekr.
46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Šis Tas iš Suvalkiečių 
Kultūros Draugijos ' 

Susirinkimo

Plieninis Žmogus
Kasdien prašydavau: “Atpūsk man dūmus, 

vėjau,
Iš tėviškės! Atneški ant sparnų greičiau!” 
Rūsčiaisiais' metais vien tiktai tave regėjau, 
Kovos įnirtime aš vien tave mačiau.
Kada girdėdavau atakos skardų šauksmą, 
Vaidenos man laisva gražioji žemė mūs. 
Dundėjime kovos jaučiau aš darbo, gausmą, 
Gaisrų liepsnoj mačiau naujas gatves, namus.
žiauri kova baigta. Užgęso ugnys karo.
Rūdija priešo tankai dirvos varputy.
Ir vėl rytai nušvinta, erdvės prasidaro, 
Ir teka mūsų žemei vėl aušra skaisti.
Tai ta aušra, kur švito tarp laukų Oriolo 
Pro mūsų durtuvus šaltuos žiemos snieguos.
Ir matė žemė ją anapus fronto volo, 
Ir jautė medis ją, siūbuojantis laukuos.
Ir mūsų rankos—jos galingos ir gyslotos, 
Užgrūdintos kovoj, kaip geležis ugny,— 
Užsėja vėl laukų žalius derlingus plotus, 
Ir saulė taškosi žydriajam vandeny.
It gatvių kryžkelės nušvinta lempų žiedu, 
Ir kyla iš griuvėsių rūmai vėl aukšti.
Aš didį Staliną ir pergalę mūs giedu 
Išaušusių dienų rasotam rytmety.
Tai jis pirmyn mus vedė per laukus Oriolo, 
Jo petį draugišką mes jautėm ties savim.
Tai jis pro dūmus rodė pergalę iš tolo, 
Lyg saulę, žėrinčią negęstančia ugnim.
Jo ranką jaučiame, kai dirvon beriam javą, 
Jo ranką jaučiam, plytą sienai dėdami. 
Didžiulį žmogų garbinam epochos savo— 
Plieninį žmogų su herojaus širdimi.
1945. XI. 2. Antanas Venclova.

Praeitą pirmadienį, liepos 
22 d., Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St., įvyko Su
valkiečių Draugijos pusmeti
nis susirinkimas, kuris buvo 
šaukiamas atvirutėmis, žmo
nių prisirinko nemažai: galė
jo būti virš šimto.

Draugijos pirmininkas p. 
Kriščiūnas susirinkimą atida
rė 8:30 vai. vakare, paprašy
damas narių gražaus ir rimto 
užsilaikymo svarstant draugi
jos reikalus. Jis paprašė už
rašų raštininko peršaukti var- 
došaukį valdybos narių. Pa
sirodė, kad yra visi savo vie
tose, tik korespondentės nesi
rado iš priežasties jos susirgi
mo. Jos vietoje buvo išrink
tas J. Jusevičius.

Sekė skaitymas protokolo iš 
praeito draugijos susirinkimo, 
kuris buvo vienbalsiai priim
tas.

Finansų sekretoriaus rapor
tas. Paaiškėjo, kad praeitą 
pusmetį draugija turėjo ne- 
datokliaus. Tai blogas reiški
nys. Vietoje finansiniai stip
rėti, puola žemyn.

Prisirašė apie pustuzinis 
naujų narių ir visi vienbalsiai 
priimti.
Parengimų Komisijų Raportai

Pikniko komisija raportavo, 
kad draugijos choro piknikas 
įvyks 11 d. rugpjūčio (Aug.), 
Liepos darže, prie Tautiškų 
Kapinių. Bus gera orkestrą 
šokiam, skanių užkandžių ir 
gėrimų. Tad visi nariai ir na
rės turėtume savo choro pik
nike dalyvauti ir jį paremti 
finansiniai.

Antra parengimų komisija 
pranešė, kad ji paėmė abi Da
riaus-Girėno posto svetaines 
už .$130, ir bus surengta va
karienė su šokiais prie puikios 
orkestros. Tai daroma pager
bimui eks-kareivių ir jų tėvų, 
kurie priklauso prie draugi
jos. Vakarienė bus viena 
iš geriausių. Tikietas vaka
rienei ir šokiams kainuos $3. 
Vien šokiams 75c. šis metinis 
draugijos parengimas įvyks 
spalio (Oct.) 20 d. čia kilo 
daug diskusijų, bet galop vis
kas palikta rengimo komisi
jai.

Trečia komisija pranešė 
apie rengimą bendro pikniko 
vaikučių našlaičių naudai, ku
rie randasi Vokietijoj. Pikni
kas Įvyks rugsėjo 15 d., Lie
pos darže, prie Tautiškų Ka
pinių. Masiulis jau daug šio 
pikniko tikietų išplatino.

Nesant daugiau jokių svar
bių reikalų svarstyti, buvo 
duotas įnešimas, kad draugi
ja šį vakarą nupirktų bačką 
alaus ir degtinės dėl “šurum- 
burum” pasilinksminimo. Įne
šimas priimtas ir vienbalsiai 
užgirtas.

Pirmininkas susirinkimą už
darė, ir prasidėjo pasilinksmi
nimo valandėlė, kuri traukė
si iki pusnakčio.

Suvalkiečių draugija daž
nai iškelia “šurum - burum” 
savo nariams. Ta linksma va
landą nariai sueina į artimes
nę pažintį. Tai labai pagirti
nas draugijos pasielgimas su 
savo nariais. Prie tokios drau
gijos turėtų rašytis visi Chica- 
gos lietuviai ir lietuvės.

J. B. Jusevičius.

Tarybines Širdys
Mūs šalis—graži, plati, turtinga, 
Nesurast kitur tokios šalies!
Jei ir plieno ir javų nestinga, 
Ir nestinga žmogiškos širdies.
Ta širdis—karšta ir iš metalo, 
Priešas auksu josios nepapirks. 
Ji nežino nei klastos, nei melo, 
Už teisybę — ji gyvens ir mirs.
O iš tų širdžių pačias tauriausias 
Mes atrinksim sau per rinkimus. 
Mūsų krašto, niekam nesugriauti— 
Nes širdžių tų neatimt pas mus!

Vytautas Sirijos Gira,

SIŪLOMA IŠVYSTYTI 
NEWARKO UOSTĄ IR 
LĖKTUVŲ STOVYKLĄ

Newark, N. J. — Fede
rate New Yorko uosto val
dyba pasisiūlė išvystyti 
Newarko uostą (prieplau
kas) ir žymiai padidinti ir 
pagerinti Newarko lėktuvų 
stotį. Jei Newarko mies
tas priimtų šį planą, tai 
New Yorko uosto valdyba 
per 5 metus išleistų $76,- 
400,000 tiems pagerinimam 
Newarke. . •
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Ketvirtas Puslapis

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
4 101—16th 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to bo consumed off the

taisve—Liberty, Lithuanian Daily šeši-1

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 
681 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HART
581 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1459 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SC H LOBOHM
J 459 Bushwick Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

362 Sumner
JEAN 

Ave.
SHORR

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE 
GB 1073 has been issued to the undersigned 

*__• Section 107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
9202 Ave. M., 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
9202 Ave. M.

BRAVERMAN
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009- Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Borough
Kings, to be consumed off the

1009 Ave.
MORRIS KITTOWER
L Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516—Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage
S, Borough

Kings, to be consumed off the

4401—16th
HARRY FORMAN

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2311 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2311 Pitkin

FRANK BOSCO 
(Frank Bosco & Son)
Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _____  .
GB 5816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
607 Evergreen Ave..
County of Kings, to 
premises.

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

3516 Ave.

HYMAN NAIDICH 
and

DAVID SLAPIKOFF
S. Brooklyn. N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 10669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SCHUTTE and LUEBBECKE 
131 Meserole Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RALPH PARAL1TICI
910 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 7316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

MARIE STAMPFL
(Admx. of Estate of John Stampfl)

521 Evergreen Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1320 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off
premises.

FI LAM ENA 
7101 —13th Ave.

LOMBARDI
Brooklyn. N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage 
469 East 38th Street. 
County of Kings, to 
premises.

469 East

NOTICE 
GB 1333

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOHN E. 
38th St.

OVERBECK
Brooklyn, N.

No.

FRANK
607 Evergreen Ave.

MALLON
Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcqjiolic Beverage Control ’ Law at 

.4203 Avenue J, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Brooklyn, 
the

RUTH M. KOLLN
4203 Avenue J. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
<>60 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1031 E 92 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1031 E.

NOTICE 
GB 6917

92
MAX PRELLER

St. Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THE
14 Stone

GREAT RIDGEWOOD DAIRY 
Ave. Brooklyn, N.

the

&
560 Morgan

NOTICE is 
EB 287 has 
to sell beer 
the
252 South 
County of 
premises.

JOHN BEHNKEN
WILLIE WINKLER
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
26 A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ’bo consumed on the 
premises. '

DAVID ALPERT
26 A Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Meeker Ave., Borough of 
County of 
premises.

PRANEŠIMAS I

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
9th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

South
MORRIS 

9th St.

733 Meeker

be consumed on

ZACK
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JACOB
432 Christopher Ave.

NOTICE is

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KUTIS
Brooklyn, N.

No.

Beverage 
Ave., 

Kings, to

Law
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

JAMES 
Ave.

CLANCY
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
EB 407 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO,. 
255 Sutter Ave. Brooklyn,

INC.
N. Y

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI 
2 East 5th St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5424—8th Avenue, ____ __ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn. 

‘ the

ROSENBERG 
(D-B-A Cut-Rate-Jersey Dairy) 

5424—8th Ave. ’ Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN LIEBOWITZ 
and 

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Ave. Brooklyn. N.

No.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
905 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE JORTNER
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn,

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Mac Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premise*.

Kings, to be consumed off the

1121 Mac
JOHN F. NISSEN

Donald Ave. Brooklyn,, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section . 107 of 
the Alcoholic Beverage " 
323 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

PASQUALE 
323 Graham Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE
GB 11321
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3311 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

NOTICE is
EB 327 has been issued to the undersigned 
to soil beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2147—86th Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WEISS DELICATESSEN INC. 
2147—86th St. Brooklyn, N.

hereby given that License No.

I,aw at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
ElS 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
449 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway

Control
Borough of 
to bo consumed on

Law at
Brooklyn, 

the

ALTSCHULER
Brooklyn, N.

No.

MARTONE
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT LA TORRE
Ave. Brooklyn, N. Y.361 Wilson

NOTICE is 
DB 880 has 
to sell beer 
the

No.

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

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

County of Kings, to be consumed off the

Y.

premises.

331 Wilson
JACOB MANDEL

N.Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 9817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

TILLIE NATHANSON 
981 Fulton St. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Central Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

226 Central
JACOB GOLUBSKY 
Ave. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is
OB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37'4 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off

hereby given that License No.

premises.

372 Central
LOUIS 
Ave.

BARTH
Brooklyn, N.

the

NOTICE is _____  „ ...... _______
GB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
20 Wilson 
County of 
premises.

hereby given that License No.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

20 Wilson
LEO MANNO

Ave. Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic

* 347 Wilson 
County of 
premises.

hereby given that License No.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

847 Wilson
•ALFIO FURNARI
Ave. Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

LEWIS PARKER
3311 Avenue N Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 247 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
140- Oth 
County of 
premises.

No.

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1514 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
434 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2110 has been issued to the undersigned 
tlie Alcoholic Beverage 
to sell beer at retail 
599 A Clinton St., 
County of Kings, to 
premises.

ALEXANDER 
PEARI 
Project Delicatessen

599 A Clinton St. Brooklyn, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų skyr. susi

rinkimas įvyks 7 d. rugpjūčio, 7:30 
v. v. Liet, salėje, 315 
Draugės, šis susirinkimas 
svarbus, tad’ visos turime 
kalų atlikti jame. Draugės, 
gos nepamirškite ir naujų 
sivesti prirašyti į Moterų skyrių. 
M. K. sekr. '(179-180)

Clinton St. 
bus gana 
daug rei- 
prie pro- 
narių at-

No.

i

Avenue, 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on tlie

Control Law at 
under Section 107 of 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SHAPIRO & 
EB EN STEIN

Norintieji Važiuoti į

GB 1 1250 has been issued*to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2104 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2104

JAMES TRETOLA ' 
FORTUNATO TRETOLA and 

LOUIS PACIFICO
Fulton St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License
GB 6927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic
Marcy

County of 
premises.

Marcy
INOCENCIO VEGA 

Ave. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2214 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GENNARO
67 Webster Ave.

PALOMBA
Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given thgt License 
GB 2042 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN & ROSE WOLF 
22 Rochester Ave. Brooklyn, N,

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 11189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
587 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE J.
587 Central Ave.

Control
Borough of 

be consumed off

BROSCHART
Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
392 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HARRY
383 Nostrand Ave.

LERNER
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 11009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS CIPRIANI
(Izouis Italian Grocery)

1996 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10218 lias been issued to the undersigned 
to sell Uter at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM PRICHEP and 
BENJAMIN GERSHBEIN 

(Caton Dairy & Del.)
2126 Caton Avenue, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB I 197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
149 Bush wick Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

ANTON1NO 
149 Bushwick Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TORTORICI
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
683 Marcy 
County of 
premises.

683 Marcy

Avenue, 
Kings, to

HYMAN 
Ave.

Control
Borough of 
be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

KUSHER 
Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE is
GB 1419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave. Brooklyn, N.

No.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
(Charles Grocery & Delicatessen) 
Henry St. Brooklyn, N.510

the

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage 
Avennue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

4 07 Ralph
ISIDOR 

Ave.
FORMAN 

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be* consumed off 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER 
715 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
’78 Halsey 
County of 
premises.

Beverage Control
Street; Borough of

Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

i78 Halsey

NOTICE i

(Ailmr.
140—9th

of 
St.

FRANK GRIMALDI
Estate of Elizabeth ' Grimaldi) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 348 
to sell beer 
the Alcoholic 
252 Empire 
County of Kings, 
premises.

TOOMEY'S GRILL INC.
Blvd. Brooklyn, N.

is 
has

252 Empire

434 Marcy
FRANK 

Ave.
MENN ITT

Brooklyn, N.

ISAAC WILDER. JR.
St. Brooklyn, N.

No.hereby given that License
GB 9840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

CURTIS KIRKLAND & MABLE CATO 
177 Patchen Ave. Brooklyn, N. ' Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6910 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Alcoholic.
Wyckoff

County of Kings, to 
premises.

JOHN E.
176 Wyckoff Ave.

MICIHTSCH
Brooklyn, - N.

NOTICE is hereby given that License

the

. . No.
GB 95 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic
1275 Sterling PI., &
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Beverage Control
221 Troy 

County of 
the premises.

HYMAN LERMAN 
Miracle Food Store 

1275 Sterling Place 
& 221 Troy Avenue

Law at 
Avenue., 

Kings, to

Brooklyn; N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
8124—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
the 
County of 
premises.

Avenue. Borough
Alcoholic Beverage Control Law 

Kings, to be consumed off

8424—13th
JOSEPH GENIS

Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License

at 
tlie

NOTICE
GB 11231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

245 Bergen
GENNARO PALMO
St. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE i
GB 9799 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169. Franklin Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St. Brooklyn, N.

hereby given that License No.

the

No.NOTICE is hereby given that License
GB 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic 
Ralph 

County of 
premises.

A. 
74 Ralph

GOTTFRIED ERICSON
Ave. Brooklyn, N.

the

No.

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

Beverage Control Law at 
Blvd., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is 
EB 271 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1293 Bushwick Ave. & 88 Eldert Street, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on tlie premises.

HOWARD HECTOR 
and

ARCHIE TUTHILL 
Bushwick Ave. 

88 Eldert St.

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

Beverage Control Law at 
Ave. &

1293

NOTICE is 
EB 376 has 
to sell beer

Brooklyn, N. Y.

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 366 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
376 Union 
County of 
premises.

(Admx.
376 Union

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

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

ANNA BISZESKI 
of Estate of Anthony Biz.er) 
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 355 has 
to sell beer 
the Alcoholic. 
332 Stagg 
County of 
premises.

332 Stagg

the

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

Beverage Control Law
Street, Borough of

Kings, to be consumed on
Brooklyn, 

the

CONRAD WOLF
St. Brooklyn, N.

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

Beverage Control

NOTICE is 
EB 488 lias 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

I SABELL

to be consumed on the

364
JACK

Knickerbocker

A. FLEISCHMAN 
and

FLEISCHMAN
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
130 Third 
County of 
premises.

Beverage Control Law nt 
Avenue, Borough of Brooklyn.

130 Third

Kings, to be consumed off the

JOSEPH 
Ave.

STEBELSKI
Brooklyn, N. Y.

( hereby given that License No.NOTICE is
GB 1688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP WASSERMAN 
Ridgewood Food Mkt.

Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.216

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
803 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premise*.

LOUIS STRASSBERG 
803 Halsey St. Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1890 W. 6 th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1890 W.
ABRAHAM 

6th St.
MITTELMAN

Brooklyn,. N.

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

NOTICE
GB 2084 ......   ......
to sell beer at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic 
103 Berry 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

103 Berry

Law at
Brooklyn, 

the

FELIX PIOTROWSKI 
St. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License
GB 2219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY
4323 Avenue D

GARBE 
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1225 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Newel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK KIELBINSKI
114 Newel St. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
364 Graham Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

361 Giaham
JANE 

Ave.
MILITE

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  ,.
GB 5877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATT & MARIE KATT 
(Katt Bids.)

890 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1297 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Curch Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH .DREWES
1221 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
J08A Fulton St. Brooklyn, N. Y.

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

JOHN TREUEL
132 High lawn Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 420 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
3916—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Ddl. & Rest.)

3916—18th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 320 has been issued to_ the undersigned 
the Alcoholic ^Beverage 
to sell beer at retail 
1502 Pitkin Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

ISADORE
& DAVID HALTER 

1502 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

Philadelphijos

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Seclion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 523 Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises,

FRANK ROTH
(D-B-A Evergreen Bar & Grill) 

523 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4 524 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

4524 Church
SOPHIE 
Ave.

NOTICE is 
EB 579 has 
to sell beer 
the Alcoholic
762 Washington Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK LALLY 
762 Washington Ave.

CHUNSER
Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Borough ‘of Brooklyn, 
be consumed on the

& JOHN KERINS 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1702 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law , at 
1927 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 

■County of Kings, to be consumed on 
premises.

CL’T-RA'l’E DELICATESSEN, 
1927 Kings Highway

INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 313 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
57 Willoughby 
County < 
premises.

FISCHETTI BROS. 
Bowl. & Bill. Inc.

57 Willoughby St. Brooklyn, N.

the

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

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn,

Kings, 'to be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License
GB 9519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic Beverage 
1 rving 

County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

_ Control Law at 
under Section 107 of 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

REINGOLD NAUDAI DIENRAŠČIO

1

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1496 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of 
13 Seigel 
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

13 Seigel
JOSEPH BERGER

St. Brooklyn, N.

TUOJĄU užsisakykite sau 
vietą buse 
pusi.

Kaina $3 į abi

Y.

No.NOTICE
EB 517
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer >it retail under Section 107 of 
187 Sutter 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to_ the undersigned 

Alcoholic

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

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare

1 87 Sutter
JOSEPH GOLDSTEIN
Ave. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1810 has boon issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 197 of 
761 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
MORRIS SHERMAN

761 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

9:30 
salės

vai. ryte
Iš parko

TUOJAU kreipkitės j 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
» sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
gi padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn. 

Kampai Broadway ir Stone An. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

HENRY
Ave. •'

NI EHOFF 
Brooklyn, N169 Irving INo.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
EB 344 has 
to sell beer 
the
286 Wilson 
County of 
premises.

286 Wilson
SOPHIE STADLER 
Ave. Brooklyn, N (Shalinskas) MATTHEW P. DALLAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V,

TEL. EVERGREEN 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius
Ofc‘-7

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8842

i

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y,

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1
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(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabortus
Liūdesio valandoje kreipkitfis pas mui

■r
Patarnavimas busįužtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Tektro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
((RAMANAUSKAS)
I '
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Laidotuvių 
Direktorius

bli
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' 1 lim i inii ini'

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

1113 Mt Vernon St • 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110

7*
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AA VAIVORYKŠTE AL
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

(Tąsa)
— Svarbiausia laikytis savo, nenusi

leisti. Svarbiausia tylėti, kai reikia ty
lėti. Kad ir ką bedarytų, nė žodžio kad 
negalėtų išgauti. Svarbiausia žinoti, kad 
pasibaigs tai, nė vienas jų gyvas iš čia 
neišeis. O nušaus—et, jauna dar esi... 
Kiek per aną karą, per pilietinį karą 
žmonių žuvo... 0 aštuonioliktaisiais me
tais mažai vokiečiai pas mus sauvalia- w 
vo? Ir kas? Nė ženklo — nė pėdsako jų 
nepaliko, o mes pasilikome. Pasiliko že
mė ir toje žemėje žmonės, tai ir viskas 
pasiliko.

— Oi, žudo jie dabar mūsų žmones, 
žudo, žiauriau, kaip aštuonioliktais.

— Žinoma, kad blogiau. Bet visų neiš- 
žudys. Paliks dar, kad atstatytų, iš nau
jo užsėtų. Palauk, gyvi pasiliksim —pa
matysim, nepasiliksim — kiti pamatys, 
kaip visa tai bus... Dar geriau, turtin
giau, išmintingiau, negu buvo prieš ka
rą.

Olga atsiduso.
— Vis dėlto norėtųsi pačiam pama

tyti.
— Žinoma, kiek turi metų?
— Devyniolika.
— Devyniolika... Seneli Jevdokimai, 

kada gi mudviem buvo devyniolika?
— Ką tu, ką tu, — pasipiktino Jevdo- 

kimas, — man jau žili plaukai buvo barz
doj, kai tu vienmarškinė bėgiojai.

— Gal būt, bet devyniolika metų — tai 
ir aš, palyginus su ja, senas. Tai nieko 
nuostabaus, mergužei, kad pačiam nori
si pamatyti... Kai žmogus turi devynioli
ka metų, ė, ė! Mes su seneliu taip pat 
norėtumėm patys pamatyti, nors mes ir 
vyresni už tave...

—Pamatysi, kaip bus po karo... —me
lancholiškai pasakė Olga. Grochačas 
staiga kilstelėjo.

— Ne, ne tik šitą aš norėčiau pama
tyti! Aš norėčiau pamatyti, kaip pasku
tinis vokietis pastips čia, mūsų kaime! 
Norėčiau pamatyt paskutinį vokietį kar
tuvėse Kijeve! Kad pastatytų kartuves 
ant kalniuko prie Dniepro, kad kabėtų 
jose paskutinis vokietis! Aš norėčiau 
pamatyti, kaip atveš čia tuos, kurie ten 
karo metu namie sėdėjo, mums ant kaklo 
kilpą pynė, kaip čia dirbs, sudegintus 
kaimus atstatys, sugriautus miestus iš 
naujo statys, po plytelę rinks, atsimena
te, kaip laikraštyje buvo? Po plytelę!

—Jau geriau mes patys viską padary
sime, kad tik jų daugiau nebepamatytu- 
mėm, — pastebėjo čečiorienė.

—Ne! Aš nenoriu pamatyti, kaip pra

kaitas iš jų liesis, kaip jiems akys iš 
kaktos išlįs, kaip jie nagais smėlį dras
kys. Kaip prašys, nusižeminę prašys 
duoti jiems duonos kąsnį, nors neskustą 
bulvę. Šito nenoriu!

Jevdokimas atsiduso.
—Tik kad žmonės mūs minkšti, oi, 

minkšti... Šiandien pikti, o rytoj viską 
užmirš... Nemoka pykčio širdy išsau
goti.

—Nebijokite, seneli, geras tai geras, 
bet kai jam ik kepenų prieis, tai jau pri
eis! O iki kepenų priėjo... Ką čia už
miršti? Ar užmirši tai kad ir mirties 
patale? Ne!

Melanija klausėsi iš savo kampo. Kai 
kurie Grochačo žodžiai buvo jos minčių 
atgarsis. Taip, taip — pamatyti pas
kutinį vokietį kartuvėse, pamatyti, kaip 
prakaituodami vargs, — tiktai jai tai ne
atneš palengvinimo. Kiekvienas gali 
pasiimti atpildą ir nuraminti širdį, —bet 
jos širdis nenurims niekados, amžinai iš 
jos sunksis, kaip nešvarūs, dvokią pū
liai, prisiminimas, kurio nenuplaus joks 
kraujas ir joks kerštas, ir joks laikas, 
kuris praeis.

Grochačo žodžiai nutilo, liko tik pas
kutinis sakinys, skambėjo tamsoje, bu
vo matyti storuose sienojuose kaip ugni
nis užrašas, parašytas nematomos ran
kos. — Ar užmirši nors mirties patale? 
Ir Melanija sakė: Ne! Ir ji žinojo, kad 
užmiršti nepavyks, kad užmiršti neįma
noma, kad ne tik neužmirš, bet prisi
mins dar skaudžiau, dar skausmingiau, 
kad tai augs, didės, draskys atmintį ne
pakeliama kančia iki galo, iki dienų pa
baigos. Ir vis dėlto pats baisiausias da
lykas — pagimdyti vokišką benkartą— 
buvo priešakyje.

—Noriu gerti, — sušnibždėjo Olga.
—Bet tu apie tai negalvok, — griež

tai subarė ją Grochačas. — Vandens jie 
neduos, tris dienas be vandens išlaikysi! 
Čia ne karšta, sėdi, nieko neveiki, išlai
kysi! Nereikia galvoti, nes įsinorėsi 
gerti!

—Oi...
—Gėdą turėtum, — įsiterpė čečiorie

nė. — Dejuoji ir dejuoji... ką, ar tu 
viena? Ar kaime yra kam geriau?

— Mes gi įkaitai...
—Na, ir kas iš to? Žadėjo po trijų 

dienų sušaudyti, na ir kas? O ar gir
dėjai—javus atiduoti, mirties bausme 
grasino, o ar duos kas nors? Ties vi
sais šiandieną mirtis pakibo.

Užviešpatavo tyla. Olga klausėsi, lyg 
norėdama išgirsti tą mirtį, po kaimą be- 
vaikščiojančią. (Bus daugiau.)

Darbininkai, Wholesale & Warehouse Workers Lokalo 65-to, CIO, nariai, sako, 
jog pas Woolworth viskas pigu. Taip kalba jie ne apie kainas, bet apie firmos 
nusistatymą nesitarti su darbininkais. Deryboms nutrūkus, darbininkai išėjo 
pikietuoti, parodymui, kad jie pasiruošę ir streikuoti, jeigu firma be to nebandys 
su jais susitarti.

Rinktiniai Augalai Lietuvoje

PHILADELPHIA, PA.
Visi; Laukiamas Didysis

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventu

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

56 Cornell Avenue, Gloucester Heights, N. J.
Piknikas prasidės 11 valandą ryto.

• , Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti. ================
TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatčte per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisves Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

far... ...

Vokiečių okupacijos lai
kais selekcinis darbas Lie
tuvoje nebuvo vedamas. Iš 
Dotnuvos selekcijos stoties 
buvo pašalintas seniausias 
selekcininkas doc. Bulovas 
ir kiti. Buvo net projektuo
jama selekcijos stotį per
kelti į Vokietijos gilumą. 
Nė viena nauja sėklų veis
lė nebuvo išleista okupaci
jos laikotarpiu.

Selekcijos stotį teko be
veik išnaujo sukurti, rinkti 
dar nesunaikintas vedamas 
veisles ir pradėti naują 
plataus masto darbą.

Selekcijos stočiai tarybų 
valdžia paskyTė 900 ha že
mės, aprūpino ją gyvuliais, 
inventoriumi, išskyrė tran
sporto priemones ir trak
torių. Selekcijos darbuoto
jai "Tarybų Vyriausybės pa
sitikėjimo neapvylė. Grįžęs 
į stotį, po 5 metų pertrau
kos, docentas Bulovas 1946 
m. išleido dvi naujas žie
minių kviečių veisles.

Žinomas selekcininkas 
Bičius 11946 m. išleidžia pir
mąją lietuvišką bulvių vei
slę “Milda”. Pradėdami vėl 
iš naujo darbai išvesti to
kiai kviečių veislei, kuri 
derėtų smėlingose dirvose. 
Daromi bandymai sumažin
ti lubinų nuodingumui, kad 
būtų galima lubinus augin
ti pašarui, vietoje dobilų, 
smėlingose, mažiau derlin
gose žemėse. ,

Jau pritaikytos Lietuvos 
klimatui sojos pupų veislės 
ir jų sėklos per ateinančius 
metus pasieks ir plačiuosius 
Lietuvos darbo valstiečiu 
sluoksnius.

Numatoma, kad selekci
jos stotis kasmet duos po 
200 tos elitinių sėklų me
džiagos ir kad ketvirtojo 
penkmečio pabaigoje 70-80 
nuošimčių Tarybų Lietuvos

Rašo P. VARIAKOJIS
ploto bus apsėta veislinė
mis medžiagomis.

Daugiamečių žolių selek
cijos stotis Valinavoje tę
sia bandymus, prof. Ru- 
dzinsko pradėtus, kad Lie
tuvoje būtų galima išau
ginti liucernos sėklų.

Taip pat linininkystės 
srityje numatoma pastip
rinti selekcinį darbą.

Bandymų stotys, kurias 
vokiečiai išgrobstė, 1945 m. 
pajėgė pilnai susiorgani
zuoti, pravesti ir atstatyti 
eilę bandymų.

Jeigu seniau bandymų 
stotys, svarbiausia užsiimi
nėjo tyrimu, elitinių naujų 
veislių platinimu, tai dabar

Portland ir Oregon 
City, Ore.

Mes, Oregono lietuviai irgi 
neatsilikom nuo kitų lietuviš
kų kolonijų. Nusiuntėm į L 
PTK Centrą Brooklyne $215 
Vilniaus Inst. įrengimui.

Mes oregoniečiai labai lau
kiamo drg. Bimbos, kad atsi
lankytų Į mūsų koloniją — 
manome, kad gal šiais metais 
mus jis atlankys.

čia seka pavardės tų, : ku
rie aukavo:

Jeo Urbonas, $50.00.
Po $25.00: Julius ir Stella 

Stu pūrai, Jim Karbanski, 
Stanley ir Domicėlė Palinaus- 
ki'ai, Feliksas Ulskis, Stanley 
ir Ona Umbrošai.

Po $10.00: William ir An
na Murphy, John ir Domicėlė 
Šližes, Veronika Ulskienė.

Po $5.00: Mary Yankaus- 
kas ir Alex Valešonis.

širdingai dėkojame viršmi- 
nėtiem draugam už gražias 
aukas. Mes jaučiamės, kad ir 
su maža auka, visviem pade
dame mūsų broliam ir seserim 
Lietuvoje. Tad dirbkime ir 
ant toliaus. J. S.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Užpakalinių Kišenių

Darbininkai
Aplemavojimų Dirbėjai ir

Abelni Operatoriai 
Aukštos Rūšies Kelinėms.

SIMON ACKERMAN 
CLOTHES INC.

1213 East New York Ave.,
Kampas Ralph Ave., Brooklyn.

(180)

Haverhill, Mass
Liepos 22 d., Amesburo ligo

ninėj, Amesbury, Mass., mirė 
Petras Norbutas, 61 metų am
žiaus, vedęs. Poliko nuliūdime 
savo žmoną Veroniką ir vieną 
brolį Austrijoj (pabėgusį iš 
Lietuvos).

Prieš mirtį, Petras Norbutas 
su savo žmona gyveno ant savo
naujai įkurtos ūkės, netoli Mar- 
rimac, Mass. Petras Norbutas 
buvo laisvų pažiūrų žmogus, ir 
ilgametis Laisvės skaitytojas.

prieš bandymų stotis dar 
stovi uždavinys, kaip pri
taikyti geresnį žemės dirbi
mą, nustatyti sėjos laiką, 
pasėlių priežiūros meto
dus, natūralinių trąšų nau
dojimą ir 1.1.

Sodininkystės - daržinin
kystės srityje Vytėnų ban
dymų stotis bando pritai
kyti Lietuvoje Mičurino ir 
kitų vaismedžių atmainų, 
pakeliančių šaltesnio klima
to sąlygas, auginimą.

Planuojama, kad po arti
miausių dviejų penkmečių 
prie kiekvienos Lietuvos j 
darbo valstiečių pirkios žy-,
dėtų puikūs, gerų veislių' 
vaisiniai sodai.

Chester, Pa.
Vytauto Lietuvių Pašaipiais 

Kliubas, 339 E. 4 th Street, 
aukavo $50.00 įrengimui Ti
riamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Inst. Vilniuje.

Noriu pasakyti, kad jeigu 
būtų išrasta medicina visiškai 
išgydyti vėžio ligą, tai būtų 
naudingas išradimas visai 
žmonijai, nes sveikata yra 
brangiausia už viską. Be abe
jo, teks nekuriems Am. lietu
viams nuvykti į Lietuvą. Jie 
galės aplankyti tą Vilniaus 
Med. Inst., ir kurie aukavo pi
nigų, pamatys savo pavardes 
ant sienos arba knygose pa
žymėta.

Kai buvo prakalbos Phila- 
delphijoj, geg. 5 d., kur kal- 

i bėjo drg. Bimba, tai iš mū- 
į sų miestuko Chesterio dalyva
vo busas su 37 pasažieriais, 
taipgi atvyko ir daugelis ki
tais keliais. Noriu čia patai
syti klaidas, kuomet iš tų pra
kalbų buvo pažymėtos pavar
dės. Turėjo būt sekamai:

A. Lipčius aukavo $110.00.
A. Rinkus, $5,00.
Po $2.00: J. Valukonis, J. 

Gabalas, M. Yankūnienė.
P. Dudėnienė, $1.00.

Jam mirus, jo kūnas buvo pa
šarvotas graboriaus A’Amico 
Sebastiano and Son koplyčioje, 
96 River St., Haverhill, Mass.

Daugelis gražių, gyvų gėlių 
vainikų, nuo giminių ir draugų, 
puošė mirusiojo karstą.

Laidotuvėm rūpinosi miru
siojo žmona. Ir daug jai pagel
bėjo, josios seselė Marijona ir 
švogeris, Rapolas Krasauskai, iš 
Cambridge, Mass.

Liepos 25 d., 2 vai. po pietų 
gražus būrelis velionio giminių 
ir draugų palydėjo jo kūną į 
Haverhillio Lietuvių Koopera
tyviškas kapines (Bradford, 
Mass.) ir ten jo kūną palaidojo 
laisvai, be jokių bažnytinių ce
remonijų. Jonas Grinkaitis, 
(jaunuolis) ant velionio kapo 
pasakė tinkamą paskutinio at- 
s isvei k i n i mo prakal bėlę.

Velionis Petras Norbutas pa
ėjo iš Lietuvos iš Kvetkų para
pijos, Kauno apskr. Atvažiavo 
į šią šalį 1909 m. Dirbo b’ gy
veno įvairiuose šios šalies mie
stuose. Per tūlą laiką gyveno 
Cambridge, Mass. Ten gyven
damas, prisirašė prie Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos ir 
pasiliko minėtos draugijos na
riu iki pat mirties.

Velionis Petras Norbutas bu
vo rimto būdo, ir visiems gero 
velijantis žmogus. Ir per tai, 
turėjo įsigijęs daugelį gerų 
draugų, kurie, jam mirus, pa
laidojo jo kūną labai gražiai.

Visi dalyvavusieji laidotuvė
se buvo užkviesti susirinkti 
katalikų centro patalpose, kur 
buvo duota geri pietus. Suval
gę pietus, visi išsiskirstė kas 
sau.

Po /aidotuvių, draugas Jonas 
Žekonis (sou th boston ietis) bu
vo mane nuvežęs ant Norbutų 
ūkės, kad man parodžius, kiek 
daug yra įdėta sunkaus darbo, 
per velionį Norbutą kuriant 
naują gyvenimą, kas labai daug 
prisidėjo, prie sutrumpinimo 
jo gyvenimo.

Veronika Norbutienė išreiš
kia nuoširdžią padėką visiems 
draugams ir giminėms už su
teiktą jai užuojautą, esant liū
dnose valandose. Ir taipgi šir-

Dabar (ne prakalbose) 
vome daugiau aukų nuo
draugų: Antoni Walentino-

ga- dingai ačiuoja visiems už gėles, 
šių papuošimui karsto josios miru

sio vyro, ir už skaitlingą daly-
wicz, $5.00. P. Puzlis, $1.00.

Beje, reikia pasakyti, kad 
draugė Krudienė yra daug
pasidarbavus drapanų rinki
me. Ji surinko apie 300 sva
rų ir greitu laiku bus pasiųs
ta į LPTK Centrą, Brooklyne.
Ačiu drg. Krudienci už tokį 
nuoširdų darbą.

V. Gižauskas,
LPTK Chester Skyr.

E------------------------------------------------- m
Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
E---------------------------------------

vavimą laidotuvėse. Taria šir
dingai ačiū ir tiems draugams, 
kurie nešė josios mirusio vyro
karstą pas kapą.

čia turiu tarti keletą žodžių 
apie Veroniką Norbutienę. Ji 
yra Lietuvių Literatūros Drau-
gijos narė, ir laisvų pažiūrų mo
teris. Dėlto ji ir palaidojo savo 

mirusio vyro kūną laisvai, be 
jokių bažnytinių ceremonijų.

Reiškiu Veronikai Norbutie- 
nei gilią užuojautą, jai esant 
liūdnose valandose. O velioniui 
Petrui tariu: Tegul tau būna 
lengva šios šalies žemelė!

Dalyvavęs Laidotuvėse.

Belfast, šiaur. Airija. — 
Tik dabar atėjo laiškas, ku
rį Peter Bryce pirm 18 me
tų pasiuntė iš Califomijos.
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MUZIKA Smagu “Atostogauti” 
Pas Farmerius

Kriaučiai Šauniai Piknikavo

EMANUEL LIST
paskilbęs Metropolitan Ope
ros baso, dainuos Stadium 
koncertų A NIGHT IN VIE
NA programoje šio šeštadie
nio vakarą, rugpjūčio 3-čią, 
Lewisohn Stadiume, 138th 
St. ir Amsterdam Avenue, 
New Yorke. Orkestrai vado
vaus Robert Stolz. Jeigu tą 
vakarą lytų, koncertas nuke
liamas į sekmadienio vakarą.

Rastas vaikščiojant po Mu
sic Grove Prospect Parke, 
Brook lyne, Martin Tulzo, 67 
metų, buvo nugabentas į teis
mą. Išaiškinus, jog tai pildy
mas daktaro įsakymo, teisėjas 
išleido nebaustą.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVE EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
C A R Y GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley >!< Ginny Simins 
❖ Jane Wyman Mary Martin >!« 
Eve Arden ir pulkas žvaigždžių 

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

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD “XT

WARNER BROS. Romantižka KomcdijiJ 
DENNIS MORGAN • JACK CARSON

JOAN LESLIE • JANIS PAIGE
“TWO GUYS

FROM MILWAUKEE”
* puik uh ąsmenų vaidinimas scenoje * 

BUDDY RICH ir jo Orkestras
Dar ir Robert Alda

Hollywood Judžių Žvaigždė—Asmeniškai

STRAND
1_______________________________________ r

JEROME KERN’S 
“CENTENNIAL SUMMER”

❖ Jeanne Crain >!< 
>k William Eythe >i< Cornel Wilde * 

sje Walter Brennan Linda Darnell ❖ 
❖ Constance Bennett >!< Dorothy Gish >1< 
Ir šaunus vaidinimas scenoj! Asmeniniai

« CHICO MARX >!< The Debonairs # 
John Guelis Harold Barnes >3 

Jess Renna Extra! Jane Pickens ❖ 
Vėsus ROXY 7th Avenue

ir 50th St.

Sujaudinanti, Romantiška Dra
ma ... pilna gilių, žmoniškų jaus 
mų ... didžios meilės istorija.

OLIVIA de HAVILLAND

“TO EACH HIS OWN”
su

John Lind, Mary Anderson, 
Frank Faylen 

27 metų istorija moteries 
gyvenime; 

ir dar
ANNE GWYNNE 

ROBERT SHAYNE
“I RING DOORBELLS”

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir De Kalb Avės.

Petras Šolomskas ir Jurgis 
Waresonas parvyko iš darbinių 
atostogų pas farmerius Laskius, 
Brooktondale. Petras ten pagel
bėjo farmeriauti. Jurgis kar- 
penteriavo. Abu gražiai atrodo, 
pasitenkinę tokia “atostoga.”

Petras pasitenkinęs farmery- 
ste, sako:

“Pas Laskius dirbau gana 
sunkiai, prie šieno vežimo. Bet 
tas darbas man eina į sveikatą: 
tiek išsimankštau, kad net 
kaulai braška. Bet tas padaro 
gerą apetitą valgyt. Valgis ge
ras. Miegas taip pat: vakare 
jaučiuosi pavargęs, vos kojas 
paveiku, o rytą vistick atsike
liu, kaip naujas.

“Spaustuvėj ai" kitur kur 
mieste dirbančiam patarčiau 
vakaciją praleist kur nors pas 
farmerį, vietoj gulėt Coney Is
lande ant smėlio. Farmeriui pa
darytų naudos, nes dar vis sun
ku gaut darbininkų dirbt ant 
farmos; o sau irgi būtų nauda: 
ne tik kad už pragyvenimą ati
dirbtų, bet ir primokėt gautų. 
Tas priklauso, kiek vakacijinin- 
kas mylėtų padirbėt. Man irgi 
Laskis gerai primokėjo.

“Laskiai yra apsišvietę ir ge
ro būdo žmonės. Liuoslaikiais 
Laskis myli kalbėt apie įvairius 
pasaulinius ir naminius gyveni
mo reikalus. Laskienė irgi ima 
dalyvumą kalbose. Bet jinai tu
ri bėdos su savo širdžia: gana 
tankiai turi mest viską ir gult 
lovon, nes kitaip kažin kas ga
lėtų atsitikti. O ji darbo turi 
labai daug. Tai darbšti moteris. 
Bet visgi pagauna laiko ir laik
raščius peržiūrėt.. .”

Lietuvių Amalgameitų Lo- 
kalo 54-to piknike, įvykusia
me liepos 27-tą, Dexter Par
ke, kriaučiai su savo šeimyno- 
nomis ir ne kriaučiai su savo 
šeimynomis ir draugais kriau- 
čiais ir nekriaučiais linksmai, 
kaip sako kriaučiai, pauliojo- 
me. Parkas, ypatingai jo 
šiaurrytinė ir rytinė dalis su 
sale buvo pilnokas linksmau- 
to j ų.

Didelę didžiumą kriaučių, 
žinoma, sutraukė pasidarbavi
mas dirbtuvių pirmininkų. Jie 
susišaukė šapose
pasitarimus, susitarė 
zuotai dalyvauti, kai kur 
gaspadorius ir gaspadines 
vo bendrai valgius visiems 
gaminti, 
b a patys 
Rašinėjo 
kus.

darbininkų 
organ i- 

net 
ga- 
pa- 
ar-

tikietus. 
laiš-

Jie gavo talkos 
išpardavė 
nekriaučiams

ir jau
kriau-

Rutkūnus Apvogė
Rugpjūčio 2-ros ankstų rytą, 

apie 5 vai., vagis ar vagys at
ėję į Stanley ir Neles Rutkūnų 
kambarius, turimus virš r’es- 
taurano, 282 Union Avė., Broo- 
klyne. Rutkūnų tuo tarpu tebe
miegojo, o Rutkūnienė dirbo 
naktinį šiftą savo restaurane. 
Vagys išgriozdę komodės stal-l 
čius, paėmę jo auksinį lairodėlį, 
porą jam dovanotų mechaniškų 
cigaretėm degtuvų ir gal kokių 
kitų daiktelių. Taipgi 
kambariuose rastus 
grąžos pinigus.

Vagišių laimė buvo 
Virtuvėje ant kėdės 
buvęs palikęs kelnių 
šimtinę. Naktiniame
turėjęs dar daugiau, bet tie ne
paliesta.

Ne už ilgo Rutkūnai apsižiū
rėjo, jog kambariuose nebetaip, 
kaip paliko. Pašaukė policiją. 
Kadangi buvę biskį nuožiūros, 
kas galėjo būti neprašytu “sve
čiu,” policijai pavyko greit pa
taikyti ant tikrųjų, vieną suė
mė. Sakoma, pas jį atradę laik
rodėlį ir apie 20 dolerių iš tų 
smulkių pinigų. Kitko neradę.

Pagautasis esąs vienu iš 
Rutkūnų tankiai valgydintų 
“gerų” kostumerių, kitatautis.

išpylę 
smulkius

ne kokia. 
Rutkūnas 
kišeniuje 
apsiauste

čia pat ir šapos šei-
Nors ir nelinksmi, 
pilnai atsipeikėti 

atnešto jiems skau-

taip pat 
pirmininku J. 

Jį šapos 
ti k u ž 
ir už 
apie

darbi- 
santi- 
geras 
kriau-

pat visus kitus, or- 
iš šapos ir šiaip 
grupių stalus, buvo 
puotaujama. Bet 
visus, stalų ruošė-

linksmų svečių su 
linksmu šapos 
Stakvilevičių, 
ninkai giria ne
kius šapoje, bet 
korespondencijas 
čius Laisvėje.

Ir taip 
ganižuotų 
privatiškų 
linksmai 
argi tuos
jus, jų gerąsias, sunkiai dir
busias šeimininkes galėtų kas 
išvardyti viename rašte. Bū
tų malonu, bet tai neįmano
ma.

Vien 
būrių ir 
21. Be

organizacinių 
priskaičiau 

savo 
bu-

tiktai
grupių

jau minėtų, su 
iškabomis, organizuotai, 
vo:

S. M. Karvelio
P. Goodmano
Simon Ackerman

Good Grade Clothes
John Si men'
Shimaičio
Armak - Briggs
K.-K. Tailors
General Coat
Meadow Park Clothes
Blitzer Clothing.
O vyriausiais šio rato suki

me - komisijoje -— darbavo
si Kazys Kundrotą, P. Pranc- 
kevičius, Šerkšnys, šokiams 
grojo Antano Pavidžio Orkes
trą. Rep.

Leonas Grikštas laiškelyje 
iš Kew Gardens General Hos
pital, 80-02 Kew Gardens 
Road. Kew Gardens 15, N. Y., 
rašo D. M. šolomskui:

“Sumaniau pranešti jums ir 
visiems draugams, kad aš at
sidūriau ligoninėje. Su kantry
be kentęs skausmus per 6 mė
nesius ir negaudamas pagal
bos turiu turėti sunkia ope
raciją apie 5 Rugpjūčio, 1946.

“D r a u g i š k ai, Leonas J. 
Grikštas.”

Grikštas šiuo tarpu randasi 
Room 302. lankymo valandos 
kasdien nuo 2:30 iki 4 po 
piet ir 7-8:30 vakarais. Lei
džia vienu kartu ne daugiau 
dviejų.

Kaip Leidžia Atostogas 
Dr. A. Petriką

iš

šalta. Gal dar 
gerą d-ro Valu- 
tad bandau pa- 
spalvuotų nuo- 
reikia saulėtos

Dr. A. Petriką rašo Mizarai 
atostogų :
“Atostogauju Catskill kal

nuose. Oras porą dienų buvo 
labai gražus, bet vakar lijo, o 
šiandien gana 
atšils. Turiu 
ko “camera,” 
daryti keletą 
traukų. Tik 
dienos!

“Baigiu rašyti H. A. Walla- 
ce’o knygos “Mission To So
viet Asia” recenziją. Tai bus 
“šviesai”. Noriu baigti Ma- 
čio-Kėkšto monografiją ir, jei
gu suspėsiu, parašyti porą 
straipsnių apie Homero Rija
dą bei Odisėją. Manau, jog 
šviesos skaitytojams bus 
mu sužinoti šį tą apie tą 
jį graikų epą.

“Grįšiu šio mėn. 11 d.
“saito.” 
atostogų.

“Daug labųjų Laisvės šta-

ido-

prie
Tai bus galas mano

“Viso geriausio,
“A. Petriką-”

Vienos dienos amžiaus kū
dikis, berniukas, rastas pa
mestas IRT Prospect Ave. sto
tyje, Bronxe, Kūdikis suvy
niotas į rankšluosčius ir pa
galvės užvalkalą.

Panaudoti Drabužiai
su 

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami i 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną)

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

Tarybos Liudijimas.
Jūs vis dar galite siųsti 

Naujus Drabužius ir Mai
sto Siuntinius, kaip 

visuomet
Liepos ir Rugpjūčio men. 

uždara šeštadieniais.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

atdara iki 7 vai. vak.

FILMOS TEATRAI
Roxy Teatre

Jerome Kern’o “Centennial 
Summer,” su jo paskutine 
kompazieija, 20th Century j
Fox studijų pagamintas' spal-1 
votoje filmoje, rodomas jau 
trečia savaitė Roxy 
7th Ave. ir 50th St. 
irgi pasilieka Chico 
Jane Pickens.

Filmos žvaigždėse 
Crain, Cornel Wilde, 
Darnell, William Eythe, Wal
ter Brennan, Constance Ben
nett ir Dorothy Gish.

’ Iii, kuriuos nuėmė patys par
tizanai ii’ kariški fotografai iš
silaisvinimo kare. Parodo če- 
choslovakijos, Franci jos, Ju
goslavijos, Albanijos ih Itali
jos žmonių kovas ir išsilaisvi
nimo džiaugsmą. »Teatre,1

Scenoje I
Marx ir Embassy Newsreel

Jeanne
Linda

Brooklyn© Paramount
Rugpjūčio 1-mą pradėjo 

naują, programą. Rodo “To 
Each His Own,” meilės filmą 
iš pirmo pasaulinio karo lai
kų. Mergina įsimyli lakūną, 
bet mylėtis tenka tik kelias 
valandas. Susilaukia kūdikio, 
atiduoda jį kitiems auklėti. O 
paskui susitinka netikėtose są
lygose jau suaugusį.

žvaigždėmis Olivia Della- 
villand ir John Lund.

Taipgi rodoma filmą “1 
Ring Doorbells.”

STANLEY TEATRE
Rodo puikią, visiem pama- 

tytiną filmą “Liberation in 
Europe,” sudarytą iš paveiks-

Teatruose 
išbomba- 
viešbučio 

išvykimas

žin iškošė filmose 
vimas King David 
Jeruzalėj ; Byrnes 
Paryžiun; Trumanas pasirašo
mažareikšmį OPA bilių; Sis
ter Kenny atvyksta vėl pa
gelbėti J. V. kovoti prieš vai
kų paralyžių ir kitos žinelės.

Priedams, 46th St. teatre 
rodo “New France,” o 42nd, 
50th ir 72nd St. teatruose — 
“Great Lakes” ir “Little Red 
Walking

ir 
Hood.”

Yorko Paramount 
savaitė rodoma

The Strange
]vers.”

fil-
Love of 

žvaigždėse 
ir Van

New
Antra 

m a 
Martha
Barbara Stanwyck 
Heflin.

Scenoje taip pat pasilieka 
antrai savaitei Dinah Shore, 
Gil Lamb, Acromaniacs ir 
Dick Stabile su savo orkestrą. 
Teatras randasi prie Times 
Square.

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

Simfonijos Ork. su 110 artistų... Vkrs. 8:30. Tikielai nuo 30c, 60c ir daugiau.
GALUTINA SAVAITE

Sj vaknią—A Night in Vienna su Robert Stolz vadovybe ir Emanuel List ir 
Margit Bokor?

Pirm. Vkr., Rugp. 5—Claudio Arrau, pianistas; Beethoven, Wagner, Haydn
Antrd. Vkr., rugp. 6—Abbey Simon, pianistas ir Paula IxMiclincr, soprano;

Tchaikovsky, Chopin programa
Trčd., Rugp. 7—Teresa Sterne, pianistė; visa-rusiškoj programoj
Ktvrt. Vkr., Rugp. 8—Maggie Teyte, soprano ir. Ezio Pinza, basso;

Mozart, Tchaikovsky, Moussorgsky, Haydn
Šeštad. Vkr., Rugp. 10—Sigmund Romberg vadovauja puikiai programai su Marie

Nash, soprano, ir Gene Marvey, baritonu
Sekmd. Vkr., Rugp. 11—Visa programa Beethoven’o su Eugene Istomin, pianistu, 

Isaac Stern, smuikininku ir Alexander Smallens vadovybėje.

visgi čia, linksmi- 
bando linksmintis

prekyje ne ma- 
svetingas

PARDAVIMAI
Barbei’ Shop — skutykla. Seniai įs
teigtas biznis, net 15 metų, lietuvių 
apylinkėj, 336 Union Avė. Savininkas 
turi išvažiuoti j kitą miestą. Šaukite 
EVergreen 4-9380. • (176-178)

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk, kain teroristų bombos sprogimas Jeruzalės viešbutyje iššaukė Palestinos krizį! 
Matyk valstybės sekretorių Bvrnesą išplaukiant i taikos konferenciją Paryžiui! Iš
girsk Sun Yat-Seno našlę, kurios kalba išjudino politinę audrg Chin joj! Matyk UNRRA 
direktorių La Guardia baduolių šelpime Italijoj! Matyk naujausią, svarbų March of Time

•‘THE NEW FRANCE”
Įiondieninę, žinišką istoriją ipic drąsios tautos kovą dėl atsikūrimo po karinio su

naikinimo. . Reikšmingos diskusijos! Matyk naujausias žin'as iš viso pasaulio!
F M R A Q Q V NEWSREEL THEATRE

A -° ° ° A BROADWAY IR 46 ST.

PASKUTINE DIDŽIOJI SAVAITĖJ.
MATYK ISSIVYSTANČIĄ ISTORIJĄ. Faktai už laikraščių antgalvių.

• AMERIKINE PREMJERA

‘‘LIBERATION IN EUROPE”
Liaudies kova už laisvę Cechoslovakljoj, Jugoslavijoj, 

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

‘ TURINO
IŠLAISVINIMAS

Taingi- Paryžiaus
IŠLAISVINIMAS

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

vėsu

* BARBARA STANWYCK • VAN HEFLIN • LIZABETH SCOTT *

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

DINAH SHORE Radio ir judžių dainų žvaigždė scenoj
Dar ir GIL LAMB, THE ACROMANIACS, ir extra patrauklus 

priedas Dick Stabile ir Jo Ork.

VžSUS PARAMOUNT

Didžiuma jų, beje, 
suėjusiems į pikniką 
čiams teikė patarnavimus.

Vienu iš tokių pavyzdingo 
darbo padarinių buvo Y. and 
P. Clothing, dabartinės Paul 
Zorland šapos būrys, užėmęs 
pačiame parko frontiniame 
gale net tris ilgus stalus. Juk 
reikėjo susitarimo ir darbo į 
tokį būrį susiburti, šeiminin
kėmis čia buvo visa grupė ša
pos moterų, ir kriaučių žmo
nų, atskirai susinešusios gau
sius nešulius skaniai pasiga
minto maisto. Vaišina saviš
kius, vaišina praeivį. Čia pat 
juos pasitinka - priima su vai
šėmis linksmas šapos pirmi
ninkas Frank Reinhardt ir pa
tys šapos šeimininkai Zorlan- 
dai.

-Daėjai prie netoliese esamo 
Matulio - Vaiginio šapos bū
rio, kur pirmininku darbuo
jasi Jurgis Bernotą. Irgi daug 
svietelio ir visi linksmi, šei
myniškai nusiteikę, vaišingi. 
Vaišinasi ir vaišina kriaučiai, 
vaišina mandagūs šapos dar- 
bninkai.

Arba pakliūk prie Šalavie- 
jaus kriaučių stalo, kur pir
mininkauja žinomasis vetera
nas darbuotojas Jonas Jasai
tis. Graži grupė susirinkusiu, 
linksmi, 
mininkai. 
nepajėgę 
nuo karo
daus smūgio, tačiau dėl drau
giškumo jie 
na kitus ir 
patys, kiek

Pačiame
žiau įspūdingas ir 
Lapašausko stalas, kur pirmi
ninkauja jaunesnės kartos 
kriaučius Stanley Albert.

Diržio ir Lieblich šapos 
stalas irgi turtingas svečiais. 
Čia pirmininku žemaitaitis. 
Patsai Diržys taipgi rūpes
tingai sukinasi, kad kas nors 
iš saviškių ar svečių neatliktų 
n e p a matytas, nepavaišintas. 
Kriaučiai pasakoja, kad Dir
žys stengiasi prilaikyti savo 
šapoje bešališkumą. Neprita
ria norintiems įnešti šapon 
kriaučių tarpusavines niauty- 
nes, norintiems vienus ku
riuos nepamatuotai užgaulio
ti.

Pas Atkočaičių stalą taipgi 
linksma, čia pati šeimininkė 
buvusi vyriausia vaišių gaspa- 
dine. Ant vietos sudaryti už
kandžius jai gelbėjo darbinin
kė Danielienė. Svečiu priė
mime talkino giminaitė Ben- 
džius. Kas galėio tikėti, kad 
čia už linksmo būrio stovėtų 
gedulingas pašaukimas. Nesu
ėjus nei savaitei, rue-pjūčio 
2-rą, Atkočaitienei tenka da
lyvauti jos sesers Frances 
Bendžius laidotuvėse.

Pačiame parko priešakyje 
buvo vienas iš gausingiausio 
svečiais Lietuviu Amerikos Pi
liečių Kliubo ilgas stalas su 
sveti ngaisiais gasnadoriumi 
Juozu ir jo Onute Zakaraus
kais ir kitais kliubo darbuoto
jais. Toliau, kitame gale par
ko buvo dar du kliubai: Mas- 
petho Piliečių Kliubas ir Wil- 
liamsburgo Atletų

Prie Mičiulio - 
pos būrio stalo

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičiuB su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

per

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

CH. 2-2838 
Tarpininkas U.S. Service

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

Peter Kapiskas

Petei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

I

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

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpą Ten Eyck Ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

K
K

Kliubas.
Kairio ša-
irgi daug

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 8-6569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

vnioTv/Dv.. 1 9—12 ryteValandos, j 1—8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

IttĮĮi

JONAS LAZAUSKAS
Užlaikė Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141...

LAIKRODŽIAI 
DAIMONTAI 

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės 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*.


