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Šaukia.
Plėšikų Užmačios.'
Daugiau Karų, Daugiau 

Veteranų.
Rašo A. BIMBA

i'
Tarybų Sąjungos užsienio j 

reikalų ministras Molotovas ir į 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Byrnes taikos kon
ferencijoje smarkiai apsišaudė 
smarkiais žodžiais. To užteko 
tūliems pranašams jau pradėti 
Trečiąjį Pasaulini Karą.

Nereikia užsimerkti, bet ne
reikia vien tiktai tamsos j ieš
koti ir tamsa tikėti.

★ ★ ★
Apsišaudymų smarkiais žo-1 

tižiais bus dar daugiau ne tik į 
šioje, bet visose panašiose kon- ■ 
ferencijose ateityje. Smarkių 
susikirtimų galima tikėtis ir 
Jungtinėse Tautose.

Bet reikia turėti vilties, kad 
Amerika ir Tarybų Sąjunga 
suras bendrą kalbą tais klau
simais, kurie reiškia pasauliui 
taiką arba naują karą.

Yra žmonių, kurie per daug 
lengvai kalba apie naują ka
rą. Vieni jų yra nepataisomi 
fašistai, kiti neišmanėliai, be
širdžiai, kurie nė mažiausio 
supratimo neturi apie mūsų 
gadynės karus.

★ ★ ★
Daugeliui žmonių neaišku, 

kaip tai galimas daiktas, kad 
Europoje katalikiškoji kunigi
ja ėjo išvien su hitlerininkais 
ir mussol in inkais.

Su tais žmonėmis bėda ta
me, kad jie nestudijuoja isto
rijos apie praeitį ir nesisten
gia susipažinti su dabartimi.

Istorija beveik kievienam 
puslapyje byloja kunigijos gi
minystę su reakcija.

★ ★ ★
O kaip čia pat, Amerikoje? 

Ar katalikų bažnyčios kunigai 
kelia balsą prieš reakciją?

Kodėl stebėtis dėl to, kad 
Lenkijos kunigai nepasmerkė 
pogromŠčikų ? Ar čia tos pa
čios vieros kunigai kovoja 
prieš pogromščikus?

★ ★ ★
Šiuo reikalu įdomus atsiti

kimas buvo Hartforde. Mūsų 
korespondentas rašo: Buvo 
masinis mitingas pasmerkimui 
Georgia valstijos linčininkų. j 
Susirinkime kalbėjo ir linčinin- 
kus smerkė net trys kunigai, ' 
bet ju tarpe nebuvo nei vieno Į 
katalikų bažnyčios kunigo!

Mūsų korespondentas klau
sia: Kur gi tie katalikiški ku-1 
nigai, kad neprisideda prie pa-Į 
smerkimo linčininkų ?

Taip, kur jie?
★ ★ ★

Ar girdėjote, kad, pavyz
džiui, kuriam nors susirinkime 
lietuviški kunigai būtų pa
smerkę linčininkus ir pogromš
čikus ?

Klerikalų spauda pritvinkus 
neapykanta negrams ir žy
dams. Kiek čia bereikėtų, kad 
tos spaudos kai kuriuos skai
tytojus padaryti pogromšči- 
kais ?

★ ★ ★
Kongresmanas Slaughter, iš 

Missouri penktojo distrikto, 
reikalauja, kad demokratai 
imtų divorsą su CIO Politinės 
Veiklos Komitetu. Mat, to ko
miteto pasidarbavimu ponas 
Slaughter nebegavo demokra
tų nominacijos.

Ponas eina laukan iš Kon
greso ir gvoltu šaukia. Bet kas 
liečia Amerikos žmones, tai 
jie tam ponui gali gražiai pri
taikyti lietuvišką posakį: “bo
ba iš ratų, ratams lengviau.’’ 

★ ★ ★
Amerikos Socony - Vacuum 

Oil kompanija norinti iš Aus
trijos gauti $100,000,000. Ko
dėl ir kaip ?

Ji ten esanti užmokėjus už 
visokius žibalo pramonės įren
gimus $50,000,000, o kitų $5Q,- 
000,000 reikalauja už “teisę 
į žibalą!’’

(Tąsa 6-me pusi.)

BYRNES ATMETA
ALBANIJĄ
Užgina Jai Žodį 

Del Taikos
Paryžius. — Sovietų Uk

rainos delegatas Dimitrius 
Manuilskis reikalavo pa
kviest Albanijos atstovą, 
kuomet taikos konferencija 
svarstys sutartį su Italija. 
Amerikos delegatas, valsty
bės sekretorius James Byr
nes tam pasipriešino. Jis 
parėmė fašistinės Graikijos 
valdžios atstovą, jos prem
jerą Konstantiną Tsaldarį. 
O Tsaldaris nuolat jieško 
priekabių prieš Albaniją, 
kaipo demokratinę respub
liką. Jis ir Byrnes sakė, 
kad Maskvos sutartyje tarp 
didžiųjų talkininkų nebuvo 
paminėta Albanija, todėl 
negalima esą jos kviest nė 
į vieną taikos konferencijos 
posėdį. Bet Byrneso pasiū
lymu yra pakviesti buvusie
ji Hitlerio palydovai — Ita
lija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija ir Suomija, kad 
jų atstovai pasakytų, ką jie 
mano apie sutarčių planus, 
kurie paliečia tas penkias 
šalis.

Albanai Patarnavo 
Talkininkams Kare 
Prieš Vokiečius

Paryžius. — Albanija an
dai pasiuntė frontan 50,000 
savo kovūnų, kurie žymiai 
padėjo talkininkams išmušt 
nacius iš Graikijos, kaip 
nurodė Sovietinės Ukrainos 
delegatas taikos konferen
cijoje, Manuilskis. Jis ragi
no pakviest Albanijos at
stovą bent į tą pasėdį, ku
riame bus svarstoma taikos 
sutartis su Italija. Manu
ilskis priminė, kad ir buvęs 
Amerikos valstybės sekre
torius C. Hull gyrė albanų 
nuopelnus kare. Bet dabar 
Amerikos delegatas Byrnes 
vis tiek priešinasi Albani
jos pakvietimui.

Dar esą nežinia, ar Tru- 
manas pritars Palestinos 
skaldymui i 4 dalis.• A-

Francijoj atrasta 
aotminės medžiagos.

klodai

CHIANG KAISHEKAS VĖL 
PADARE PALIAUBAS SU 

CHINĮJ KOMUNISTAIS
T) E I P I N G, Chinija. — 

Chiang Kai-sheko chinų 
tautininkų ir amerikonų 
vykdomasis komitetas pasi
rašė naują paliaubų sutartį 
su chinų komunistų vadais. 
Komitetas įsakė Chinijos 
tautininkams ir komunis
tams sustabdyti tarpusavio 
mūšius trim savaitėm Hu
peh, Honan ir Shansi pro
vincijose. Taipgi įsakyta 
vieniems ir kitiems pasi
traukti po 10 mylių atgal 
nuo paskutinių karo linijų

Unijistai ir kiti darbininkai demonstruoja New Yorko mieste prie valgyklų, ku
rios pakėlė kainas. Pikietą suorganizavo Pirkiku Streiko Komitetas.

SOVIETAI NEDAUG 
REIKALAUJA, SAKO 
ITALU MINISTRAS

Paryžius. — Italijos fi
nansų ministras, profeso
rius Epicarmo Cormino 
pareiškė, jog Sovietai rei
kalauja ne per didelio ka
rinio atlyginimo iš Italijos 
—tik $100,000,000, ir tai ne 
pinigais, o dirbiniais. Kur 
kas didesnius reikalavimus 
stato mažieji talkininkiški 
kraštai — Ethiopija, Grai
kija, Albanija ir kt., kurie 
viso iš Italijos nori $1,000,- 
400,000.

PABĖGĖLIŲ UŽLAIKY
MO LĖŠOS

Frankfurt. — Amerikonų 
komanda Vokietijoj skel
bia, kad “išvietintų” žmo
nių (daugiausia fašistinių 
pabėgėlių) užlaikymas lė- 
šuoja Amerikai 80 milionų 
dolerių per metus.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
BLOKADUOS JŪRAS 
PRIEŠ ŽYDUS

London. — Anglų valdžia 
paskelbė, kad ji pavartos 
visus reikalingus karo lai
vus prieš “neleistiną” žydų 
keliavimą iš europinių uos
tų į Palestiną. Anglija sa
ko, jos kariniai laivai stab
dys bet kurių kitų kraštų 
laivus ir darys juose kra
tas; žiūrės, ar svetimieji 
laivai gabena žydus į Pa
lestiną apsigyventi\ 

tose provincijose.
Chinų komunistai pirm 

paliaubų laimėjo svarbų 
mūšį ir užėmė lėktuvų aikš
tę už keleto mylių nuo Ta
tung m., Shansi provincijoj.

(Kada chinų komunistai 
laimi, tai Chiang Kai-she
ko tautininkai ir ameriki
niai jų tarpininkai papras
tai siūlo paliaubas, iki tau
tininkai sustiprina savo jė
gas. Paskui jie vėl laužo 
paliaubas ir puola komu
nistus.)

Suėmė Žudikę Thae’manno, 
Vokiečiu Komunistu Vado

Berlin. — Pranešama, 
kad suimtas tūlas Mueller, 
kuris, pagal nacių įsakymą, 
nužudė koncentracijos sto
vykloje Ernstą Thaelman- 
ną, žymiausią vokiečių ko
munistų vadą. O naciai pa
sakojo, būk Thaelmannas 
žuvęs nuo amerikonų lakū
nu bombos, v

Amerikonai Vokietijoj 
Jau Nepriimsią At- 
bėgančių Žydų

Frankfurt, Vokietija. — 
Gen. McNarney užreiškė, 
jog stengsis užkirst kelią 
žydams, bėgantiems iš įvai
rių kraštų į amerikinę Vo
kietijos dalį. McNarney sa
ko, tie žydai naudoja ame
rikinę Vokietijos sritį kaip 
staptelėjimo vietą kelionėje 
į Palestiną.

Airija davė 2,000 galvijų 
Austrijai sušelpt.

New Delhi, Indija. — An
glai išvaikė studentų de
monstraciją; suėmė 27.

Washington. — Senato
rius Bilbo prisipažino, kad 
jis kukluksas.

Reikalauja Sustabdyt 
Maistą Chiango 
Šmugelninkams

Sovietų Sąjungos ir Ho- 
landijos delegatai UNRRA,
tarptautinėje pašalpų orga
nizacijoje, reikalauja laiki
nai sustabdyt maisto siun
timą Chinijai. Pats UNR 
RA direktorius La Guar
dia pirmiau pranešė, kad 
Chinijos Chiang Kai-sheko 
valdininkai varo šmugelį 
atsiųstais dalykais.

AMERIKONAI VĖL SU
SIKIRTO SU CHINAIS
Peiping. ' — Skelbiama, 

kad būrys ginkluotų chinų 
užpuolę Chinijos tautinin
kų traukinį ir susikirto su 
keturiais Amerikos mari- 
ninkais kaipo sargais. Ame
rikonai pašovę du chinus, 
“turbūt, komunistus”, ir 
atsilaikę, kol atvyko dau
giau jankių marininkų.

ATOMAIS APNUODYTA 
GELMIŲ ŽUVIS PA
VOJINGA ŽMONĖMS

Bikini. — Irančios atomų 
skeveldros apnuodijo ir tas 
žuvis, kurios gyvena pačia
me marių dugne. Atominė 
bomba išsprogdinta vande
nyje liepos 25 d. Žuvys, iš
griebtos iš gelmių už 17 
dienų po to, dar buvo labai 
a p sikrėtusios sproginėjan
čiais ' (radio • - aktingais) 
atominiais palaikais. Moks
lininkai įspėjo, kad būtų pa
vojinga valgyti taip apnuo
dytas žuvis.

NAUJOS ANGLŲ ABLA- 
VOS PRIEŠ ŽYDUS

Jeruzalė. — Anglai pra
dėjo naujas ablavas prieš 
žydus Jeruzalėje. Pasak an
glų, žydai teroristai pla
nuoją bombomis sprogdint 
Anglijos įstaigas Palesti
noj.

TRUMANAS UŽGYRĖ 
PRIMOKĖJIMUS 
VETERANAMS

Washington.—Prez. Tru- 
manas pasirašė kongreso 
nutarimą primokėti penkio
likai milionų karo veteranų 
už jų negautą poilsio-atos- 
togų laiką. Skaičiuojama, 
kad primokėjimai viso siek
sią $2,700,000,000. Bet pi
nigais tegaus tik tie vete
ranai, z kuriem priklauso 
iki $50. Kiti primokėjimai 
bus penkmetiniais bonais.

ERENBURGASAPIE SPAUDOS 
LAISVĘ JUNGT. VALSTIJOSE 

IR SOVIETUOSE
Maskva. — Garsusis laik

raštininkas Uja Erenbur- 
gas rašo Izviestijose apie 
amerikonų spaudos vien- 
p u s i š kurną. Pavyzdžiui, 
Amerika laikosi Islandijoj, 
kaip karinėje savo bazėje. 
Amerikiniai laikraščiai ta
tai vadina reikalu, kuris 
“užtikrinąs visam pasauliui 
saugumą.” O kuomet Rusi
ja nenori, kad kaimyniški 
jai kraštai būtų pavartoti 
kaip karo bazės prieš So
vietus, tai Amerikos laik

ANGLIJA GRŪMOJA UŽPULTI IRANĄ, 
NEPAISANT JUNGTINIŲ TAUTU

Anglai Ruošiasi Triuškint Irano 
Unijas ir Demokratini Judėjimą

London. — Anglijos ar-i 
mija įsiverš į Iraną, jei rei-' 
kės, girdi, apsaugot anglų 
gyvybes ir nuosavybę tame 
krašte,' kaip grūmoja An- į 
glijos valdžia. Anglų už-i 
sienio reikalų ministerijai 
užreiškė, jog Anglija nesi-! 
tars nei su Ipanu nei su Į 
Jungtinių Tautų Saugumo į 
Taryba, bet savarankiškai! 
permes savo kariuomenę į| 
Iraną, jeigu anglai pama-; 
tys ten sau “pavojų.”

Anglija jau atsiuntė sa-> 
vo kariuomenės junginius; 
iš Indijos į Basra, Irake, 
prie Irano sienos. Dėl to 
praeitą savaitę Iranas už
protestavo ir pareikalavo ■ 
atšaukt anglų armiją iš pa
sienio. Irano valdžia sakė, 
jog anglų kariuomenė pa
sienyje gręsia Irano nepri
klausomybei.

Ko Anglija Bijo
Anglija įžiūri, kad gali 

išsivystyt iraniečių darbi
ninkų unijos ir kilt strei
kas Khuzistan žibalo lau-

Arkansas Veteranai
»

Grūmoja Apsidirbt 
Su Balsų Sukčiais

Little Rock, Arkansas. — 
Senieji politikieriai buvo 
paskelbę, kad jų kandida
tas Ernest Stroud laimėjęs 
nominacijų balsavimus į 
apskrities iždininkus. Ve
teranų komitetas privertė 
iš naujo suskaityt balsus ir 
atrado, jog veteranų kan
didatas nominuotas į tą 
vietą, o ne Stroud. Politi
kieriai buvo nuvogę 37 bal
sus nuo veterano, kad su
darytų Stroudui daugumą.

Hot Springs apskrityje 
veteranai stato savo kandi
datą į šerifus, ir iš anksto 
įspėja politinius žulikus, 
kad nemėgintų sukčiauti. 
Sako, blogiau jums būtų, 
negu Athens, Tennessee.

Roma. — Riaušėse tarp 
italų ir jugoslavų Venezia 
Giulia provincijoj sužeista 
30 asmenų.

raščiai šaukia prieš “rau- i 
donąjį imperializmą.”

Kas liečia spaudos laisvę/ 
tai Erenburgas, tarp kitko, 
nurodo, jog amerikonas 
laikraštininkas John Fi
scher be jokių sovietinių; 
palydovų laisvai keliavo i 
Sovietų Ukrainoj, kur tik 
norėjo, per tris mėnesius.

Lakehurst, N. J. — Nu-Į 
kritus keleiviniam lėktuvui, 
užsimušė lakūnas ir du ke
leiviai.

kuose Irane. Tie gausin- 
giausi žibalo šaltiniai pri
klauso Anglų - Irano kom
panijai. Anglijos valdžia 
turi truputį daugiau kaip 
pusę kompanijos Šerų. Ki
ta Šerų dalis priklauso Tra
nui. Iš Khuzistano srities 
Anglija ima daugiausia ži
balo kariniam savo laivynui 
Viduržemio Jūroje ir kitur 
Viduriniuose Rytuose.

Tai viena priežastis, ko
dėl Anglija grasina įsi
veržti į Iraną. Kita priežas
tis yra tame, kad anglų val
dovai bijo demokratinio ju- 
dėjimo Irane. Anglija 
spėja, kad ateinančius Ira
no seimo rinkimus šį rude
nį gali laimėt prieš-impe- 
rialistinė Tudeh (liaudies) 
partija, kuri draugiška So
vietų Sąjungai.

Štai kodėl Anglija grū
moja užpulti Iraną be 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos žinios.

Kiek pirmiau anglai sam
dė padaužas arabus, kad 
muštų demokratinės Tudeh 
partijos ir unijų organizuo
to jus tarp žibalo darbinin
ku Irane, v

Moteris Nunuodijus Penkis

Madison, Ind. — Areš
tuota Lottie Lockman’ienė; 
kaltinama, kad ji nunuodi
jus penkis asmenis.

Duos Vokietėm Pasportus 
J Jungtines Valstijas

Frankfurt, Vokietija. —> 
Susižiedavusioms su ame
rikonais vokietėms bus 
duodami pasportai į Jung
tines Valstijas, sakė jankių 
komandierius gen. McNar
ney. Kuomet jų vaikinai 
sugrįš į Ameriką, jie galės 
jas vesti; bet Vokietijoj ta
tai uždrausta.

AMERIKINE SANTVARKA 
GYVUOSIANTI 1,000 
METŲ, SAKO TRUMANAS

Washington.— Preziden
tas Trumanas kalbėjo Am
erikos Legiono nariams-ve- 
teranams, studijuojantiems 
valdžios dalykus. Jis tvir-
tino, kad Amerikos valdžia 
atstovauja piliečių daugu
mos valią, ir pareiškė, jog 
“amerikinė santvarka gy
vuos dar bent tūkstantį me
tų.”

SUDUŽO DU KARINIAI 
LĖKTUVAI; ŽUVO 
ASTUONI ASMENYS

Great Falls, Montana. — 
Beskraidant lėktuvams virš 
valstijinės parodos, du ka
riniai lėktuvai susikūlė vie
nas į kitą, nukrito ir sudu
žo. Su jais žuvo keturi ka
reiviai lakūnai ir keturi ci
viliai asmenys. 10 sužeista. 
Nuo vieno lėktuvo sudegė 
arklidė.
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Kainas Kelia, o Algas Muša
Kur link veda šalį Mr. Trumano administracija, aiš

kiausiai parodo vėliausi įvykiai. Naujai suorganizuota 
OPA kainas kelia ant pragyvenimo reikmenų, ant kurių 
dar patys pelnagrobiai buvo nepakėlę. Kasdien brangs
ta būtiniausi gyvenimo reikmenys. Bet kaip yra su dar
bininkų algomis ? .1

Ramiojo Vandfenyno pakraštyj 45,000 medžio indus
trijos darbininkų ąlgos pirmiau buvo pakeltos tik po 15 
c. valandai. Jų unija pareikalavo pakelti daugiau, ir 
kompanijos sutiko pakelti po 5 centus dar į valandą. 
Bet, štai direktorius Ekonominės Stabilizacijos M. John 
R. Steelman atsisakė* užgirti tą darbininkų ir kompanijų 
susitarimą. Jis sutinka, kad darbininkams algų būtų 
pridėta tik po 3 centus ir pusę vietoj 5 centų! Tokis Mr. 
J. R. Steelmano pasielgimas yra aiškus atsistojimas 
darbdavių pusėn prieš darbininkus. Jis gerai žino, kad 
pragyvenimo kainosM du paskutinius mėnesius yra pa
kilę nuo 25 iki 40 nuošimčių, bet nesutinka, kad darbi
ninkų algos būtų pakeltos.

Aišku, kad medžio industrijos darbininkai negalės 
priimti tokio Mr. ^eelmano vienpusiško patvarkymo. 
Negalės su jo diktatūra sutikti ir kitų industrijų darbo 
žmonės. Pelnagromai iškėlė kainas ant pragyvenimo, 
darbininkai bus priversti reikalauti pritaikinti ir algas 
prie kainų. P

Detroite United Auto Workers unija reikalauja, kad 
Mr. Trumano administracija numuštų pragyvenimo kai
nas, tai yra, grąžintų prie tos lygmalos, kokioj jos buvo 
prie senosios OPA, arba, jeigu to nepadarys, tai- darbi
ninkai bus priversti reikalauti pakelti algas. Unijos 
vadai šaukia visos šalies automobilistų konferenciją, kad 
apdiskusavus algų klausimą, kiek jos turi būti pakeltos, 
jeigu Mr. Trumano administracija nepasirūpins numušti 
kainas pragyvenimo reikmenims. Aišku, kad tą patį 
turės daryti ir kitų industrijų darbo unijos.

LABAI NEKALTAS KU
NIGĖLIŲ RAKETAS 

Chicagos kunigų “Drau
ge” (rugp. 6 d.) skaitome 
po pavadinimu “Ieškoma 
tikresnių kelių veikiau pri
kelti Lietuvą”:

Nepasitenkindami Maldos 
Apaštalavimo skyrių pasyvu
mu ir norėdami plačiau pa
naudoti šios organizacijos 
Centro paskelbtą Maldų Va
jų už Lietuvą, Chicagos kat. 
aktyvistai susibūrė į Laikiną 
Komitetą su tikslu daugiau 
užprašyti pamaldų ir paveik
ti'kat. draugijas bei žmones 
daugiau aukoti maldų už 
Lietuvos laisvę ir jų sąrašus 
per dvasios vadus siųsti M. 
A. Centrui.

Kad dvasinį ir materialį 
pagalbos darbą Lietuvai 
Maldų Vajaus metu ir ateity 
padaryti pastoviu, pasekmin
gu ir organizuotu, minėtas 
Komitetas liepos 30 d., 911 
W. 33rd St., Bridgeporte su
kvietė privatų pasitarimą, ku
riame dalyvavo keletas iš L. 
R.R. Federacijos Ch-go Aps
krities Valdybos, iš vietos 
Fed. skyr. V-bos, kunigų ir

~.Į .* J ' " ' c‘ ■1 J

neatsiskaito.
Šimutis ir Grigaitis pra

šo pinigų ir žada “prikelti” 
Lietuvą memorandumais 
Washingtonui, o kunigai 
veda už didelius pinigus 
“maldų vajų” už tą patį 
prikėlimą.

Smetonininkai turi savo 
raketą vardan Lietuvos. Jie 
savo raketą vadina “misija” 
ir renka pinigus “misijos 
misijai” “prikelti” Lietuvą. 
O visi jie žino, jog tai yra 
bjauri apgavystė, tuštini- 
mas nesusipratusių žmonių 
kišenių tikrai negražiems 
tikslams.

Lietuva neprašo nei 
“maldų vajaus”, nei “misi
jos”, nei “memorandumo”. 
Ji neprašo jokio prikėlimo. 
Jinai labai gerai prisikėlus 
ir gydosi žaizdas. Amerikos 
lietuviai turėtų pažinti kle- 
rikališkus, menševikiškus 

malda ? ’ smetoniškus raketierius 
Šitaip kunigėlis už vienas neremti, 
mišias gali susirinkti visą 
šimtinę. Niekas jo nekon
troliuoja, prieš nieką jis

šiaip veikėjų.
Šio darbo ir momento 

klausimais išsiaiškinta, gra
žiais žygiais pasidžiaugta, o 
dėl galutino išsprendimo, nu
tarta šias
L.R.K. Federacijos
Apskrities mitinge, 
įvyks rugpjūčio 14 d.

problemas patiekti 
Chicago 

kuris

M.

Ar bereikia gražesnio ra
kete? Reikia suprasti, kad 
tos maldos nebus kalbamos 
veltui. Parapijono malda 
namie, aišku, nieko nereiš
kia ir Dieyas jos neklauso. 
Kas kita, kai- parapijonas 
nuneša kunigui dešimtinę 
ir užperka maldą, tada to
kia malda važiuoja tiesiai į 
dangų!

Netenka abejoti, kad šis 
kunigų raketas duos jiems 
gerų rezultatų. Mat, kas gi 
iš tikinčiųjų gailėsis keleto 
dolerių kunigėliui, kuomet 
tas kunigėlis prižada “pri
kelti Lietuvą” su i_____

Ir Vėl Irano Klausimas
Angliškų imperialistų blokas buvo pavertęs į anti- 

sovietinį jomarką Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
posėdžius Irano klausimu. Tas skaitytojams įkyrėjo iki 
gyvo kaulo. Kiek buvo prirašyta, kiek prikalbėta, kad, 
jeigu tą surašytų į knygas, tai žmogus ir visą amžių 
skaitydamas negalėtų perskaityti.

Bet vėlesniu laiku Irano klausimas kaip ir išnyko 
iš spaudos. Raudonoji Armija seniai pasitraukė iš Ira
no, kaip ta šalis ir Tarybų Sąjunga buvo susitarusios. 
Tapo pasirašyta sutartis tarpe Irano ir Sovietų Sąjungos 
žibalo reikale, kuri labai nepatiko Londono ir Washing- 
tono žibalo karaliams. Mat, pagal Irano-Sovietų sutar
tį, Iranas turi naudos žibalo reikaluose. Anglijos im
perialistai, kurie turi žibalo šaltinius Irane, kur jie pa
siima 85 nuošimčius aliejaus, pasijuto nekaip, nes So- 
vietų-Irano sutartis gali paakstinti Iraną reikalauti ir 
iš anglų geresnių sąlygų tuo reikalu.

Dar daugiau, turčių spauda pranašavo, kad, kai tik 
Raudonoji Armija pasitrauks iš Irano, taip greitai Ira
no vyriausybė “padarys tvarką Azerbaidžane — sumuš 
raudonuosius.” Irano reakcininkai pabandė pulti Azer
baidžaną, bet greitai atkando dantį. Pamatė, kad ne 
vien Azerbaidžano tautos 4,000,000 gyventojų gins savo 
demokratinę laisvę, bet prasidėjo kurdų sukilimai, pra
dėjo ir iraniečiai reikalauti griežtos žemės reformos, 
darbininkų būklės pagerinimo, prasidėjo apie 50,000 
žibalo industrijos darbininkų streikai prieš nepakenčia
mas darbo ir gyvenimo sąlygas. Visa tai parodė reak
cijai, kad ji, kariaudama prieš Azerbaidžano demokra
tinę tvarką, kur jau įvykinta žemės reforma valstiečių 
naudai, kur pagerinta darbininkų darbo ir gyvenimo są
lygos, gali tik pati sau sprandą nusisukti.

Tada Irano centralinė valdžia, priešakyj su prem
jeru Ahmad Ghavam, birželio 13 dieną, 1946 m., pasira
šė su Azerbaidžano demokratine vyriausybe sutartį, ne 
tik pripažindama Azerbaidžano autonominę savivaldy- 
bą, bet net sutiko įvesti Irane tokias žemes ir kitas pro- 
gresyves reformas, kokias jau turi Azerbaidžano gy
ventojai. Apie šią svarbią sutartį amerikinėj turčių 
spaudoj veik nieko nebuvo rašyta. Mat, tai labai ne
patiko Britanijos imperialistams ir tiems, kas juos pa
laiko. '

Dabar Anglija pradėjo traukti armiją į savo kolo
niją, Iraką, pietinėj-vakarinėj, Irano pusėj. Irano vy
riausybė numato, kad Britanijos imperialistai arba ruo
šiasi išprovokuoti prieš ją reakcininkų sukilimą, arba, po 
priedanga “apsaugos savo žibalo koncesijų,” užpulti ant 
Irano. Iranas kelia protestą prieš britų armijos su
traukimą ir kišimąsi į Irano vidaus reikalus. Pastaruoju 

; laiku daug britų oficierių, kaipo “turistų”, atvyko į Ira
no sostinę Teheraną.

Grįšim į Tėvynę
Rašo Es-Džei.

(Feljetoniukštis).-
Aš sakiau, broliai mano, 

ir sakysiu, kad mes grįšim 
į tėvynę, tik ne į tokią, ko
kia ji šiandien yra. Mes 
grįšim į tėvynę tuomet, kai 
ten žlugs tarybinė valdžia, 
kai bolševizmas sprandą 
nusisuks. O kad taip bus,; 
tai aš esu tikras tikriau
sias.

Gal jums parūpo sužino
ti, kodėl aš ęsu taip labai 
tikras, jog bolševizmas 
sprandą nusisuks? Oje, aš 
galiu pasakyti, jei norite. 
Ir aš pasakysiu jums ne sa
vo vieno išmislu ar suma
nymu, bet remdamasis gar
sių žmonių nuomonėmis ir 
apskaitliavimais.

Jūs girdėjote, kad nese
niai iš Australijos sugrįžo į 
Jungtines Valstijas gar
siausias Rusijos žmogus 
Aleksandras Kerenskis. Tai 
tas pats Kerenskis, kuris 
buvo vienas žymiausių žmo
nių po sugriovimui caro 
valdžios. Jei ne bolševikai, 
tai Kerenskis ir šiandien 
būtų vyriausias vadas Rusi
joj: Bet kai bolševikai pa
ėmė šalies valdžią į savo 
rankas, tai Kerenskis išsi
nešdino į užsienį. Jis pa
sielgė lyginai taip pat, kaip 
ir mūsų lietuviai nacių 
draugai, kai jie pamatė, jog 
Raudonoji Armija atmar- 
šuoja į Lietuvą ir gena na
cius lauk.

O ar girdėjote, ką dabar 
Kerenskis sako apie .« Rusi
ją? Jei negirdėjot, tai aš 
jums pasakysiu. Jis sako, 
jog tarybinė santvarka Ru
sijoj greitai žus, o atgys de
mokratija, kurią Kerenskis 
buvo sutvėręs. Aš manau, 
kad Kerenskis žino ir ta
rybinės valdžios griuvimo 
dieną ir mėnesį, bet jis to 
nesako. Jis sako: gal ims 
du metus, gal penkis... bet 
bolševizmas grius. Galime 
suprasti kodėl jis nepasako 
griuvimo dienos, — jis bi
josi, kad mes džiaugsmo 
kvaituly sprandų nenusi
suktume pirm laiko.

Kerenskio antroji ranka 
—tai mūsų lietuviškas Gri
gaitis. Jis jau nemažiau 
kartų už Kerenskį pranaša
vo, kad bolševizmas grius. 
Nu, tai ir aišku, kad grius. 
Seniau ir Kerenskis. ir Gri
gaitis sakydavo ir laiką 
maž daug, kada grius. Sa
kydavo už trijų mėnesių,

| už metų, už penkių metų... 
Bet vis negriuvo. Mat, ga
lutinos griuvimo sąlygos 
nebuvo pribrendę. O da

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

ĮJTHU ANI ACETATES:

Cultural circles in Detroit 
are working to make an im
pressive showing at the LMS 
festival in Chicago next Octo
ber.'Leaders of Lithuanian or
ganizations have set up a lo
cal committee to make all 
necessary preparations. The 
committee is busy organizing 
art exhibits and engaging art
ists for the festival. Other lo
calities might do well to fol
low Detroit’s example. . . The 
Centre of Democratic Amer
ican Lithuanians recently 
made a good neighbor gest
ure by contributing the sum 
of $100 to South American 
Lithuanians. The century note 
is a greeting to South-of-the- 
border Lithuanians who, later 
this month, will meet at Mon
tevideo, Uruguay at a con
ference of South American 
Lithuanians. . . In response to 
letters to President Truman,

APIE ARGENTINOS LIETUVIUS
Gavau laišką nuo G. P. I 

Kosto Norkaus iš Argenti
nos. Mąn jis sako: jūsų 
įvestas sporto kliubo sky
rius Susivienijime Lietu
vių Argentinoj puikiai pro
gresuoja, turi virš 100 na
rių; kurių pusė vidutinių ir

bar, jau matyt, kad baigia aupgtu mokyklų mokiniai.
bręsti. Baigia ir pabaigs. n-- " - -
v. Kai aš ^seniai paskai- jau |)UV0 keletas jau- 

v?» nu mergaičių ir vaikinų 
krepšį-. r p. nariais, lankau-

Tiesa, man dalyvaujant

čiau pranešimą iš Lietuvos 
jog tenai lietuviai 
ninkai supliekė gruzinus 
(besket - bolės lęšyje), tai 
aš jau turėjau pilną planą 
apie grįžimą į tėvynę. Aš 
maniau, kad mes turime 
grįšti tuojau. Jei krepši
ninkai supliekė gruzinus,— 
vadinasi, Stalino tautiečius, 
—tai mes, sugrįžę tėvynėn, 
galėtume netik supliekti vi
sus kitataučius esančius 
Lietuvoje, bet ir išvyti juos 
iš tėvynės lauk, o patys im
tume šeimininkauti taip, 
kaip šeimininkavome prieš 
tuos nelaiminguosius 1940 
metus.

Bepigu buvo Raudonajai 
Armijai išvyti, nacius iš 
Lietuvos, kuomet ji buvo 
užtekt inai išsisiūbavusi. 
Jos sulaikyti jau nebebuvo 
galima. Užtat ir mūsų tau
tiečiai, nacių bičiuliai, turė
jo kartu su naciais bėgti. 
Bet dabar, aišku, Raudono
sios Armijos išsisiubavimas 
sustojęs. Ji yra bejėgybės 
laipsnyje. Kai bolšeyizmas 
grius, ji ir bolševizmo ap
ginti nebegalės.

Tada, kaip mes, ameri
kiečiai, taip mūsų bičiuliai, 
kurie jau yra atbėgę ieško
tis prieglaudos, pradedant 
Smetonuku, Savaičių, Gri
mais, Prunskiais ir Gaba- 
liauskais ir baigiant visais 
jų adjutantais, galėsime

ti aukštas mokyklas ir tu
rėjo aukštesnius laipsnius 
mokslo, ypatingai G. Pily- 
paitė ir A. Arlauskas. Jie
du dirbo SLA C valdyboj 
sekretoriais: ■ J a u n u o 1 is 
Šiaučiūnas tada turėjo di
delį pažengimą pirmyn 
moksle.

Biskį prisiminsiu apie 
patį SLA. ši organizacija 
įsikūrusi 1914 metais, bet 
didelio progreso nepadarė 
iki 1939 m.

SLA vadovybė vis patek
davo į žmonių rankas, ne
pilnai nusistačiusių tikrai 
demokratinės kairesnės li
nijos. Argentinos gyveni
mo sąlygos žmones vis da
rydavo neramiais, nervuo- 
tais, jieškančiais, bet ne
mokančiais išreikšti patys 
sau, kaip ir kur tas jų pa- 
sigerinimo gyvenimo 'būdas 
glūdį. 
davo, 
rast.

Ir vis taip stenkio- 
tikėdamiesi, kur ką 
Žmonės įeidavo į S. 
pabūdavo laiką ir 

matydami, kad eina viskas 
povaliuko senoviškom vė
žėm, vėl išeidavo. ,

Šis vis taip SLA stovėjo 
mažam narių skaičiuje ir 
mažam judėjime. Tarpe 
1937-8 m., įėjus daugiau 
žmonių, norinčių ką nors 
padaryt p rogresyviško, 
naujo, ypač reik pripažint 
garbė eks-amerikiečiam ra
dos didesnis, pažangesnis 
progresas. Bet reik prisi
imt ir šis dalykas, tai, kad 
suvažiavusi lietuvių inteli
gentija į Argentiną visą lai
ką ką tai turėjo slapto, pa- 
niūraus atsiskyrimo, dide
lio egoizmo, pavydo. Dau-

Kerenskis, grįš Grigaitis ir 
kiti pašenavoti vyrai ir lei
dęs (leidės, tai Zosė, Jadzė, 
Yčienė - Žiūrienė ir kitos). 
Mes grįšime į Lietuvą, Ke
renskis—į Rusiją, kiti pro- 
šepanai — į kitas Tarybų 
Sąjungos dalis. Ir atgys ____ ,
tada ideališka santvarka ■ gelis "tų žmonių per tas sa- 
visoje Europoje, kokios šie-j vo ambicijas nesugyveno 
kė Schickelgrubberis.Tr bus SLA, jie apleido tą orga- 
palaima ant žemės ir bus i nįzaciją, vietoj stumėt į 
širdyse džiaugsmo Velykos. —----- -------- --------------------
Tik kada'tai bus, man ne-ikit pas savus, bet: 
pasakė Kerenskis, o aš ne
pasakau jums, broliai mieli, 
nes baugu, kad jūs, įpuolę įį 
džiaugsmo kvaitulį, galit 
nusisukti sprandus. Užtat 
būkime kantrūs laukti kad 
ir iki švento Nigdo. '

Mes šiandieną nedainuo
jame: Leiskit į tėvynę, leis-

Grįšim į tėvynę, 
Grįšime visi, — 
Užtekės ten saulė 
Dėl mūsų šviesi!
Tenai būsim ponai, 
Laimė ten žydės,
Jei kas verks , ar skųsis,— 
Ausys negirdės!

Attorney General Clark and 
Georgia’s Governor Arnall 
protesting the Monroe lynch
ings, the Centre of Demo
cratic American Lithuanians 
received the following ac
knowledgement from Govern
or Arnall: “I am doing every
thing humanly possible to fer
ret out, prosecute and - con
vict the parties guilty of the 
lynching of four Negroes at 
Monroe, Georgia. Rewards 
have been offered aggregat
ing approximately $30,000. I 
have instructed the Georgia 
Bureau of Investigation to re
main in Walton County until 
this crime has been solved”... 
The Centre of Democratic 
American Lithuanians is only 
one of the many Lithuanian 
American organizations to 
protest the fascist outrages 
against the Negro people of 
Dixie. Significantly, such or
ganizations as the~Lithuanian 
American Council were not 
amongst the protestants. Like 
Nero they are fiddling while 
democracy burns. . .

/ -”(>—
In the Lithuanian “Noose”: — 

Members of the Darius-Gi
rėnas Legion Post in Chicago 
are being urged to assist so- 
called refugee Lithuanian 
sportsmen, according to “Nau
jienos.” How’s about looking 
homeward, angels. American 
war veterans have some pro
blems of their own which need 
attending too. Sportsmanship 
begins at home!

—o—
A puzzled Miss, who writes 

“Sandara’s” English pieces, 
wonders why a new veteran’s 
post is being organized in the 
bailiwick of the npwly formed 
Don Varnas Post in Chicago. 
She should read the Vilnis 
English Section/ not to men
tion this column, to get hep. 
If she readrthe Vilnis, which 
is right around the corner 

lietuvių muziejaus. Valdy-I from Sandara, she might have 
boję didžiuma žmonių bu- founcl tllis interesting snac

daugiau pasimotą progreso 
darbą, paliko ant senojo 
stalo.

1939 m. per didelį trukš- 
mą prieitą prie nuosavybės 
pirkimo. Pavyko surast 
graži ir pigi vieta, labai 
gražus sodas su dideliu plo
tu žemės ir senu namu ant 
jos, ir tik už |9,OOO pesų. 
Nupirkus tą poetišką vie
tą, buvo vietos kultūriniam 
darbam.

Toli gražu ne viskas bu
vo ten įkurta, buvo trūku
mas tų žmonių, kurie už me
tų laiko pasitraukė. Čion 
pažymėsiu ir kas iš svar
besnių dalykų nebuvo gali
ma pravest, įsteigt SLA 
patalpose. Chemikas P. 
Burdulis pakartotinai siūlė 
savais kaštais vieno kam
bario ištaisymą, įkūrimą

in the People In The News 
column on August 2, 1946:

“Speaking of youth brings 
' to mind stories told about the 
Chicago Darius-Girėnas Post 

I of the American Legion. . . It 
i seems some of the youngsters 
i returned from the recent war 
: and anxious to join a veterans 

received

vo senovinio atžagaraus 
nusistatymo. Jų didelis se- 
novingumas susiaurino ke
lią į SLA, daug sulaikė ir' 
jaunuolius sporto kliubo I 
veikime. Kas naujau, pra-i 
kilniau, tai jau “bolševikiš-j 
ka”, sakydavo valdyba.

Bet didelis džiaugsmas, | group received a decisive 
kad jaunimas progresuoja.1 cold shoulder from those in 
Būtų didelis triumfas, kad j command of the post. Reason 
kaip SLA kliubas, taip ir undoubtedly is that the old 
kitos tenai tines jaunimo bucks are in fear of youth 
grupės susisiektų SU Šiaur. ‘capturing’ their organization, 
Amerikos Lietuvių Meno maybe even introducing some- 
Sąjunga, kas gali duot dide- thing progressive, and that is 
lės naudos visam plačiam 
veikime.

Argentinos jaunimo spor
to grupės da gali suspėt 
padaryt atsiliepimą į suva
žiavimą.

Pilnas pasitikėjimas, kad 
trumpoj ateityj visų kam-Į 
pų pasaulyje lietuviai susi
lies į vieną bendrą judėji- Don Varnas Post was organ- 
mą. Yra privaloma kiek- iZG(i oniy so that the leader- 
vienam lietuviui, turinčiam ship 
lietuvio kraujo, prie to eiti. Post could hold on to the 

reigns the latter. The Darius- 
Girėnas leadership had feared 
that the influx of World War 

' 11 veterans would seriously 
; undermine their grip of the 
Post. So they made a conces-

Neirnk šiukšlių iš nieko, Sion to World War II veterans 
bet negrimdyk šiūkšlynan; and ‘allowed’ them to organize 
ir kitų, kurių veidas, arba a new P°st.” 
būdas tau gal nepatinka. — further, we wrote: “kound- 
Tai labai vertingas patari- ers °fthe new AVC^post say 
mas galėtų būti mūsiškiam ‘L f . 
ponui Bymesui, Paryžiaus 11 a^s 
konferencijoj, o visiems ki
tiems — kiekvienoj konven
cijoj ir kiekvienoj konku
rencijoj.

what the present leadership 
couldn’t tolerate. Is that why 
the Don Varnas, a separate 
post, was established???”

—o---
This column was even more 

the Varnas 
our column 
wrote:
it that the

definite about 
lash-up when in 
of August 2, we

“Reports have

of the Darius-Girėnas

V. J. Venskūnas.

Further, we wrote: “Found-

Sučiauptomis lūpomis bur
na mašalų neryja.

Pr. Krienas.

that they chose the American 
i Committee because 

; both of the other posts did 
I not respond to the need of 
I veterans.”

—o—
Might we suggest that Miss 

“Sandara” read the Vilnis and 
this column in the future to 
get the news behind the news.

oproytreigretaoiųę

M

Schickelgrubberis.Tr
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Palaidumas ir Lyties Ligos
Tarp Amerikonų Japonijoje

ATOM-BOMBOS GALYBĖ VANDENYJE Ar Gali Žmogus Sulaukti
150 Metų Amžiaus?

Šių metų pradžioje 27 iš 
kiekvieno šimto Amerikos 
kareivių Japonijoj sirgo ly
ties ligomis, sifiliu arba go
norėja, kaip praneša vy
resnysis armijos gydytojas 
pulk. Philip Cook iš Yoko- 
hamos miesto. Dabar jau 
tiktai 13 iš kiekvieno šimto 
jankių esą apsikrėtę lyti
nėmis ligomis nuo japonių 
prostitučių, sako daktaras 
Cook. Nes karinė vyriau
sybė įvedė tinkamesnę me
dikai? priežiūrą ir geriau į- 
spėja savo kareivius prieš 
tų ligų pavojų.

Bet kunigas Lawrence L. 
Lacour, Amerikos jūreivių 
kapelionas Japonijoj, blo
giau piešia lytines jankių 
silpnybes ir ligas, negu dr. 
Cook.

Kapeliono Liudijimas
Pirm kelių savaičių sena

torius William A. Stanfill 
perskaitė Jungtinių Valsti
jų senatui laišką, gauta nuo 
kapeliono Lacouro. Oficia
liai yra draudžiama prosti
tucija, bet praktikoje kari
niai viršininkai nevaržo jū
reivių ir kareivių paleistu
vavimo su japonėmis pros
titutėmis, rašo kun. Lacour.

“Yokusuku srityje oficie- 
riai duoda pilną laisvę savo 
jūreiviams lankyti kekšių 
namus, nors manoma, kad 
visos tos prostitutės serga 
lyties ligomis,” tęsia kape
lionas Lacour.

“Vienoje tipingoje pros
titučių grupėje buvo 51 iki 
60 nuošimčių negydomų 
sifilitikių”, pas kurias ame

Kas, Kur, Kada, 
Kaip ir Kodėl?
Kaip aukštai iškyla 
skraidančios žuvys

Audros metu ir paveju, 
sakoma, skraidančios žuvys 
kartais iškyla iki laivo stie
bų aukštumos.

Koks paukštis 
pralenktų arklį

\ Strutis (ostrich) lengvai 
galėtų pralenkti arklį lenk
tynėse, kadangi jis pajėgia 
bėgti 60 mylių per valandą.

Metai ir diena
Neptūno planetoj

Ant Neptūno planetos 
vieneri metai užima .tiek 
laiko, kaip beveik 165 me
tai ant Žemės. Tačiaus die
na tenai tėra tik 16 valan
dą ' IV

žmogaus didumo 
skruzdės eisena

Kaip greitai galėtų ke
liantis skruzdė, jeigu ji bū
tų tokio pat didumo, kaip 
žmogus? Atsakymas — 60,- 
000 mylių per valandą.

Kiek radi j ūmo yra 
visame pasaulyje

Pasaulyje iš viso tėra tik 
apie du svarai radijumo.

Kaip graužia 
obuolius kirminai

Priešingai kaikurių ma
nymui, obuoliniai kirminai 
graužiasi laukan iš obuolio 
vidaus, o ne į vidų. Todėl, 
kad jie atsiranda iš vabzdžių 
paliktos obuolyje larvos, iš 
kurios išsivysto kirminai 
ir vėliau graužimus! išlen
da laukan. P. K.

rikonai ėjo, sako kun. La
cour.

Kada pernai atvyko New 
Yorko kardinolas Spellma- 
nas, tai laivyno oficieriai 
ant greitųjų uždarė visą 
prostitucijos apskritį. Bet 
kai tik kardinolas apleido 
miestą, tuojau laivynas ati
darė didelį Yosuura prosti
tucijos namą jūreiviams.

Ilgomis Eilėmis Laukia 
“kaleinos”

“Aš pats sykiu su ketu
riais kitais kapelionais ma
čiau, — rašo Lacour, —kaip 
kareiviai po keturis greta 
stovėjo ilgoje eilėje beveik 
per ištisą bloką ir laukė 
progos įeiti į Yosuura pa
leistuvystės namą. Kariniai 
policininkai palaikė ’ tvarką 
laukiančiųjų eilėse ir leido 
vidun tiktai po tiek, kiek 
japonės galėjo vienu kartu 
aptarnauti.”

’’Įleidus grupę kareivių į 
priemenę, kiekvienas pasi
rinko patinkamą sau pros
titutę; užmokėjo po 10 je
nų (apie $2) tos įstaigos 
savininkui ir nuėjo su mer
gina į jos kambarį, — sako 
Lacour. — Tą dieną Yosu
ura name veikė 113 japonių 
prostitučių.”

Armijos ir laivyno oficie
riai stato karinius savo po
licininkus pačiuose japonių 
prostitučių namuose. Tie 
kariai policininkai duoda 
ateinantiems pas paleistu
ves jankiams tam tikrų vai
stų bei prietaisų, kad apsi
saugotų nuo lytinių ligų. 
Bet apsauga, matyt, neko
kia.

Nauja Torpeda, Kurios 
Nebereikėjo Pavartot

Karo metu Amerikos Ar
mijos Aviacijos Depart- 
mentas padarė į mokslinin
kus ir inžinierius' atsišau
kimą, kad jie pagamintų 
tokią torpedą, kurią būtų 
galima numesti iš 600 pėdų 
aukščio ir iš lėktuvo, skren
dančio 300 mylių per va
landą. Turint tokią torpe
dą, atsišaukimas sakė, tai 
būtų be didelio pavojaus 
galima priešo laivus skan
dinti.

Tai buvo klausimas, ku
riuo tuojau rimtai susido
mėjo Westinghouse inžinie
riai Way ir Gulbransen. Po 
ilgo tyrinėjimo ir didelių 
pastangų, jiems pavyko tik
slą pasiekti ir patenkinti 
Armijos Aviacijos nurody
mus. Jie išrado ir pagami
no torpedą, kuri iš lėktuvo 
numesta į vandenį, vande
nyje neapsakomu greitumu 
lekia pirmyn ir trenkia lai
vui. jeigu laivas pasitaiko 
būti ant jos kelio. O ją va
ro pačioje torpedoje arba 
jos gale degąs kuras. Tam 
tikroje triūboje kuras de
ga, iš to degimo susidaro 
gazai, kurie veržiasi iš triū- 
bos laukan ir stumia torpe
dą pirmyn!

Atrodo taip, paprasta, 
taip aišku, bet pirmiau nie
kam toks planas nebuvo at
ėjęs į galvą. .

Šita torpeda buvo pada
ryta kaip tik tuo laiku, kai 
Japonija pasidavė ir karas 
pasibaigė.

Tonai vandens iššovė aukštyn, kuomet po vandeniu ties Bikini sala buvo išsprog
dinta atominė bomba.

Kas šiame paveiksle at
rodo, kaip moteries galva 
su raitytais plaukais, tai 
yra milžiniškas vandens 
stulpas, kurį atominė bom
ba iššovė ties Bikini sala 
liepos 25 d. Nuo galingo a- 
tom-bombos sprogimo po 
vandeniu išpleškėjo aukš
tyn apie 10 milionų tonų 
vandens. Apačioje vandens 
stulpas buvo 2,000 pėdų plo
čio. Per pustrečios minu
tės vandeninis stulpas pa
kilo iki mylios aukščio. 
Laivai paveiksle atrodo tik 
kaip vabalai, lyginti su to 
vandens stulpo “kaklu.”

Po vandeniu išsprogdinta 
atominė bomba sunaikino 
tris karinius didlaivius ir 
septynis mažesnius laivus. 
Atominė bombos jėga, jos 
trenktas vanduo ir oras, be 
to, sužalojo 40 kitų laivų, 
vienus apšlubino, o kitų ap
lamdė viršutinius įrengi
mus.

Povandeninė atom-bomba 
įrodė, kad ji gali nuskan- 
dint karo didlaivį už 500 pė
dų, o tokį lėktuvlaivį kaip 
Saratoga (33,000 tonų) su
naikint už 1,000 pėdų.

Kiek Svarų Atominės 
Medžiagos ?

Kokio dydžio ši bomba 
buvo? Kiek ji svėrė? To 
nepasako karinė vyriausy
bė. Kai kurie moksliniai ra
šytojai spėjo, kad bomboje 
buvę 10 iki 60 svarų sprog
stamosios atominės medžia
gos—plutoniumo arba ura- 
niumo num. 235.

New Yorko Times, pasi

BUITIES DALYKU MAIŠALIENE IŠSIRYŠKINA KRIENE
amžina jų j ieškojimo prob
lema, tik skirtingas galvos 
skaudėjimas.

Nežinojimas yra geriau
sias tinginiaujančio proto 
pasiteisinimas.

Žinojimui įsigyti reika
linga pastangų daugiau, ne
gu pinigų.

Amatas ir profesija —as
meniški frentai, tačiau gar
bėje ir meilėje — atkakli 
konkurentai.

Nusiskundžiama, kad pa
starieji pasauliniai karai 
nesukūrė jokio žymesnio 
meniško kurinio. Todėl, 
kad karas — visko naikin
tojas, o ne kūrėjas!

Kaikuriuos žmones gali
ma išmokslinti greičiau, 
kaikuriuos lėčiau, o kitų — 
niekados. Bet kas patys sa
ve išsimokslina— yra užvis 
gabiausi ir praktiškiausi.

Dar nepajiegėm suvirš
kinti atomų, elektronų, ne

remdamas savo mokslinių 
bendradarbių nuomonėmis, 
skaičiavo, kad toj bomboje 
buvę viso apie pustrečio 
svaro atominės medžiagos. 
Bet tiktai vienoje dalyje iš 
šimto visai susprogę ato
mų branduoliai ir išvystę 
pilną savo jėgą. 99-se kitose 
tos medžiagos dalyse ato
mų branduoliai nesuardyti 
taip, kad jie parodytų savo 
galybę. Reiškia, atominė 
medžiaga dar negana gry
nai apvalyta ir jos sprog
dinimo prietaisai dar pras
ti, kad iš “dolerio” atomi
nės medžiagos gaunama 
tiktai “centas” atomų jė
gos.

Pavojingos Atominės 
Skeveldros

Apart tiesioginio sprogi
mo, atominė bomba labai 
pavojinga tuom, kad jos a- 
tomų skeveldros virsta ki
tais įrančiais (radijiniai- 
veikliais) elementais. Iš tų 
nepastovių elementų lekia 
savotiški spinduliai, vadi
nami alfa, beta ir gamma. 
Žalingiausi yra gamma 
spinduliai, labai panašūs į 
X - spindulius, tik trum
pesni ir smarkesni.

Gamma spinduliai degina 
ir marina žmones ir gyvu
lius, nors nejaučiama jokio 
skausmo. Šie spinduliai nai
kina baltuosius kraujo kū
nelius, kurie kovoja prieš 
ligų perus. Gamma spindu
liai taipgi naikina kaulų 
smegenų celes, kurios ga
mina raudonuosius kraujo 
rutuliukus. Tie spinduliai 

utronų “košės”, o jau atsi
rado radijo - aktyvumas... 
Tartum tai būtų anestetiką 
prieš brangstančio gyveni
mo dantų gėlimą!

Hipnotistas kartą bandė 
užhipnotizuoti tigrą, bet iš
ėjo atbulai: tigras užhip
notizavo jį patį! Panašiai 
įvyksta ir su tokiais žmo
nėmis, kurie, bandydami 
“reformuoti” bolševikus, 
patys bolševikais patampa.

Bėda su tūlomis poniutė
mis nėra tame, kad jos no
rėtų būti prezidentų žmo
nomis; bėda tame, kad pre
zidentais būti jų ambicija!

Išsižiojėlis vėpla asmuo 
yra kaip išsižiojusi žuvis — 
dažnai betiksliai ant meš- 
keries užsikabina. '

Senmergės jieško vyrų 
kas dieną, vedusios moterys 
jieško jų kas naktį... Tai

Liepos 19 d. mirė pasauli
niai garsus mokslininkas, 
Tarybų Ukrainos Mokslų 
Akademijos prezidentas, 
prof. Aleksandras Bogomo
lec. Jis mirė sulaukęs 65 
metus amžiaus, arba tiktai 
pusę to amžiaus, kurį jis 
pranašavo žmogaus amžiu
mi.

Prof. Bogomolec paauko
jo daug energijos ir laiko 
studijavimui žmogaus am
žiaus ilgio ir senatvės. Vie
ną sykį jis, tarp kitko, ra
šė: “Gali kam atrodyti kei
sta, bet žmogus 60 metų ar
ba 70 metų tebėra jaunas 
žmogus. Jis teatgyvenęs 
pusę savo natūralaus am
žiaus. Žmogus turi ir gali 
kovoti prieš senatvę. Senat
vę galima gydyti, kaip bet 
kokią ligą, nes tai, ką mes 
esame pratę vadinti natu- 
rališka senatve, iš tikrųjų 
yra tiktai nenormališkas,' 
perankstyvas apsireiški
mas.”

Tuo supratimu vadovau
damasis, prof. Bogomolecas 
ieškojo priemonių žmogaus 
amžiaus prailginimui. Tose 
jo pastangose jam pavyko 
pagaminti serumą, vadina
mą “ACS”. Tai buvo pada
ryta garsiajam Kijevo Eks
perimentinės Biologijos ir 
Pathologijos Institute. Ta- 
gaus kasos ir n u - 
sai serumas gaunamas, įlei- 
džiant į arklio kraują skys
čių iš n e g y v o žmo- 
garkaulio smegenų. Šis se
rumas nėra jokia gyduolė 
prieš kurią nors ligą, bet 
tiktai sudrūtina jungiamą-

Slaptinga ir Būtina 
Maisto Dalis “X”

žudo ir celes, kurios reikale 
sutirština - sutraukia krau
ją, kad sulaikytų jo bėgimą 
iš žaizdos.

Pirmutinė, bandomoji a- 
tom-bomba buvo išsprog
dinta pernai liepos 16 d. 
New Mexico valstijos dy
kumoje, ir jos atomų at
skalos, įrantieji - spindu
liuojantieji elementai už
teršė orą tokiame plote, 
kaip ištisas Australijos že
mynas. Tos bombos suvi
rinta į stiklą žemė dar te
beskleidžia savo įrančių el
ementų spindulius.

Nuo tyliai įrančių (vadi
namų radijiniai - veiklių) 
elementų, likusių po atom- 
bombų numetimo į Japoni
jos miestus Hirošimą ir 
Nagasaki, mirė žmonės per 
3,000 pėdų į visas puses. 
Nuo nuodingų atominių at
matų iš tolo pražilo žmo
nės ir gyvuliai.

Nuo tokių atominių at
skalų per dvi savaites pa
stipo 15 nuošimčių gyvulių 
ir gyvuliukų, kurie buvo 
laikomi ant laivų, kada bir
želio 30 d. šiemet buvo ore 
išsprogdinta bomba virš Bi
kini įlankos. Tie gyvūnai 
buvo išlikę nuo pačios 
bombos trenksmo. Bet juos 
paskui užmušė nematomie
ji ir nejuntamieji atominių 
palaikų irimai-spinduliavi- 
mai. J. C.

Detroit. — Auto, darbi
ninkai reikalaus priedų dėl 
kainų pakilimo.

“Dar palaukie, dukružėle, 
dvejus, trejus metelius”— 
gražus taisyklingos mūsų 
kalbos, pavyzdis iš liaudies 
dainelės. Liaudies dainose 
randasi daug vertingų gra
matikos pamokų.

Užgaudinėjimai ir piktu
mai yra tie maži kupstai, 
kurie didžiuosius didvyrius 
parverčia.

Didieji ir mokyti žmonės, 
kaip Abraham Lincoln’as, 
Theodor Roosevelt, sakoma, 
turėję silpnybių kitus už
gaulioti. Bet vos neįvykusi 
dvikova kardais pamokino 
Lincolną, o kivirčai su Taf
tų pamokė Theodorą Roo- 
seveltą kitų neužgaudinėti, 
o jų pamokomis turėtume 
pasinaudoti^—mes ir kiti.

Pr. Krienas.

Jungtinių Valstijų Agri
kultūros Departmento dar
buotojai Hartman ir Carey 
sako ištyrę ir suradę dar 
vieną maisto dalį, kurią jie 
pavadina “X”. Jie sako, kad 
tai nėra ir negali būti dar 
vienas vitaminas — bent 
jau, jų supratimu, nepana
šus į vitaminą ir neveikia 
kaip vitaminas.

Šis misteriškas “X” ran
dasi kiaušinio trynyje, jau
tienoje, kiaulienoje (kūdo- 
je) ir visoje eilėje žolių, 
kaip alfalfa, timothy ir t.t. 
Grūduose to maisto nėra. 
Gyvuliai gauna X iš įvairių 
žolių. Sūris esąs puikus šal
tinis dėl X. bet svieste jo 
beveik visiškai nesą .

Dar vienas labai gausus 
X šaltinis, tai įvairūs eks
traktai iš jaknų.

Kaip ir paprastai, tyrinė
jimas buvo daromas su 
žiurkėmis. Patirta, kad 
žiurkė, gyvendama aukšto 
proteino dieta, neilgai tegy
vena, jeigu tame maiste ne
siranda X. Bet jeigu ja 
maitinsi maistu, kuris turi 
tiek pat proteino ir dar to 
misteriško X, žiurkė augs 
ir gyvens gražiai ir norma- 
liškai. A.

Sutaupos per sumažintus 
popierinius pinigus

Sumažinus popierinių 
Amerikos pinigų formatą, 
įskaitant sučėdinimą popie- 
rio ir spaudos juodylo, su
taupos per metus laiko ir 
kas metai pasidaro arti 
dviejų milionų dolerių.

sias žmogaus kūne medžia
gas tose vietose, kurios yra 
ligos paliestos. Tuo būdu, 
viena, jis padeda sulaikyti 
ligą nuo plėtimosi, antra — 
pagelbsti raumenims kovoti 
su liga.

Tūli entuziastai buvo pa
skelbę, būk tas serumas iš
gydo žmogų nuo vėžio, cuk
rinės, širdies ligų ir t.t. Bet 
pats prof. Bogomolec ir jo 
sandarbininkai niekados to
kios ypatybės savo išradi
mui neskelbė. Tiek tiktai 
buvo 1939-1940 metais įro
dyta, kad šis “ACS” seru
mas šiek tiek pagelbsti gy
dyti arterijų sukietėjimą ir 
padeda ankstybuose laips
niuose kovoti su aukštu 
kraujo spaudimu.

Karo metu, suprantama, 
dėmėsis buvo nukreiptas į 
karo reikalus ir todėl ban
dymai su “ACS” buvo daro
ma su kareiviais. Tarybų 
gydytojai ir chirurgai pa
tyrė, kad Bogomoleco išra
dimas pagelbsti gydyti 
skaudžius ir pavojingus kū
no sužeidimus. Žaizdos, ku
rios labai iš lėto ir sunkiai 
gyja, daug greičiau ir leng
viau gyja panaudojant tąjį 
serumą.

Bet grįžkime prie žmo
gaus amžiaus ilgio. Prof. 
Bogomolecas žmogaus am
žiaus ilgiu ir senatve susi
domėjo dar 1924 metais. Jis 
tuomet darbavosi Centrali- 
niam Kraujo Perleidimo 
Institute. Jo patyrimai ir 
darbai buvo raportuoti me
dicinos darbuotojų kongre
se Romoje 1935 metais. Jo 
tyrinėjimai su krauju vedė 
jį prie praplėtimo teorijos, 
kurią skelbė Bordet ir Meč- 
nikovas, kad rišamosios ar
ba jungiamosios kūne me
džiagos yra ta jėga, kuri 
atsteigia nusinešiojusias 
celes. Kai jungiamosios kū
no dalys susilpnėja, žmo
gaus kūno atspara susilp
nėja kovoje prieš ligas ir 
senatvę.

Minėtasis Kijevo Institu
tas tyrinėjo ir surado, kad 
Tarybų Sąjungoje yra apie 
30 tūkstančių žmonių, ku
rie yra persiritę per šimtą 
metų amžiaus! Jie surado 
vieną žmogų, dar gan veik
lų, kuris turi 140 metų am
žiaus. Jo balsas garsus, aiš
kus, gražus. Jo apetitas 
toks jau geras, kaip ir daug 
jaunesnių žmonių. Tasai 
kaukazietis valstietis Ša- 
povsky, gyvena kaime La
bi. Jis pragyveno tris žmo
nas. Jo trečioji žmona bu
vo 82 metų amžiaus, o jau
niausia duktė yra 26 metų. 
Šie tyrinėjimai parodė, kad 
žmogaus vidutinis amžius 
galėtų būti apie 150 metų.

Prof. Bogomolec ir jo 
sandarbininkai argumenta
vo, kad jie galėtų žymiai 
žmogaus amžių prailginti, 
jeigu jie galėtų sulaikyti 
celes nuo tirštėjimo ir ar
terijas nuo kietėjimo. O 
kad tame gali daug pagel
bėti serumas “ACS”, tai ne
są jokios abejonės.

Prof. Bogomolecas tvirti
no, kad paprastas mūsų ga
dynės žmogaus amžius 50- 
60 metų yra išdavas nenor- 
mališkų, nesveikų sąlygų, o 
ne gamtos apribojimas. Jis 
rašė, fcad “žmogus gali iš
gyventi 100 metų ir privalo

(Tąsa 5-me pusi.).
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9377 has been issue to the undersigned 
to sell beer, wine and Hodor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 219 Calyer St.. Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
1033 Nostrand Ave.

bo consumed on

KUSTEN
Brooklyn, N.

tho

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 853 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOTTIE BOBITCIlfi
340 Roebling St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5909 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1144 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
1144 Nostrand Ave.,

Kings, to be consumed

Control 
B’klyn, 
on the

&
219 Calyer

MICHAEL SKOLODZ 
WALTER A. GARWACKI 

• St. Brooklyn.

NOTICE is 
EB 280 has 
to sell 
of the 
1049 
Countv < 
premises.

N.

hereby given that 
been issued to the 
at retail, under 

Beverage 
Borough 
be consumed on

beer
Alcohol

Rutland Road, 
of Kings, to

JACOB
1019 Rutland Rd.

NOTICE is hereby 
EB 451 has been 
to sell beer at 
of the Alcohol 
1638 Coney 
County of 
premises.

1638 Coney

No.License 
undersigned 
Section 107 

Control Law at 
of Brooklyn, 

the

BROOK
Brooklyn, N.

No.License 
undersigned
Section 107

Law at

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

spiri’
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Court Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY J. LAMATT1NA 
240 Court St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

Y.

given that 
issued to the 

retail, under 
Beverage Control

Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

WALTER RUDEN
Inland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2043 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

Norintieji Važiuoti į

Philadelphijos
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 39th St., Borough of

Kings, to be consumed on

NOTICE is 
EB 404 has 
to sell beer 
the 
556
County of 
premises.

Law 
Brooklyn, 

tho

(Bay
556 — 39th

MICHAEL LYBA
Ridge Bowling Alleys)

Street Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 409 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
365 South 
County of 
premises.

365 South

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

Beverage Control Law at 
4th St., Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on tho

DAVID KAPLAN
(Kaplan’s Delicatessen)

4th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4921 — 3rd Ave.; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

FRED FIXSEN
4921 3rd Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2783—85 Fulton St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS MEHRBERG
D-B-A Fulton Self Service Sujier Mkt. 

2783-85 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cont 
524 — 4 th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
978 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

ROBERT KOTCH HEGELMAN & 
EDWARD LEVINSON 

(Bob and Ed’s Grocery) 
Glonmore Ave., Brooklyn, N.

the

rol Law at

524 4 th
ANTHONY STILE
Ave. • Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Van Brunt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

<>7«

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2331 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VIRGINIA .JOEICK
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y. T

293 Van
ALW1NE

Brunt Ave.
KIELING

Brooklyn, N.

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse 
pusi.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5913 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CABIRIA ROSSIELLO
502 Lorimer St., Brooklyn, N.

Kaina $3 j abiNOTICE is hereby given that License No. 
GB 14 40 has been; issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOROTHY GREENBERG
107 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

the
the 9:30 val.

salės. Iš parko
Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakareY.

NOTICE is
GB 1658 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
6742 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.NOTICE
GB 1797

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Scotion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES CAVELLO
2602 Gerritsen Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GH 5888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is 
EB 261 has

NOTICE is hereby given that License 
GB 5988 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
293 Ralph 
County of 
premises.

No.
TUOJAU kreipkitės j 

Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

here by «iv<n that License No.NOTICE is..................
1 ts6 has been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 107 
Alcohol Beverage Control taw at 

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

the
the

the 
Howard 

of

EB 
to 
of 
457
County 
premises.

457 Howard
JACOB BERNSTEIN
Ave.. Brooklyn. N. Y.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St.. Brooklyn, N.

the

Y.
67 12

JOHN J. AJERSCH and
BRUNO HARSCHE

5th Ave. Brooklyn, N.

Avenue, 
Kings, to

Control
Borough of 

be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the
the

JOSEFA REY
220 Roebling St., Brooklyn, N.SCHEUCH

Brooklyn, N.
ALFRED 
Ave.,293 Ralph

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
2748-50 Gerritsen 
County of Kings, 
premises.

HARRY
2748-50 Gerritsen Ave

NOTICE 
GBl 2032 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 —• 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

DIETRICH AHRENS 
7th Ave., Brooklyn, N.

No. NOTICE is hereby given that License 
GB 11260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2618 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELINA PRIORE
Ave. Z, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

be consumed on

No. hereby given that License Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie

NOTICE is
GB 2181 has been issued to I he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Broklyn, N.

No.

License No.hereby given that
1176 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail, under 
the Alcohol Beverage Control

Grand Street. Borough of 
to be consumed off the

Section 107
Law at

Brooklyn,

NOTICE 
GB 
to 
of 
702
County of 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN 
702 Grand St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that 
GB 1793 has been issued to the 
to sell beer at retail, under 
of the Alcohol 
1597 Flatbush A 
County of King> 
premises.

NOTICE is 
EB 633 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1488 Herkimer 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
1 188 Herkimer St.

MORELLI
Brooklyn, N.

the
the

4917

Control Law at 
Borough of B’klyn, 

the

Beverage
Ave..
to be consumed off

TIMMERMAN N.
Brooklyn, N. Y.

the

2618

skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

License No. 
undersigned 

Section 107 
Beverage Control Law at 
ve.. Borough of Brooklyn. 
, to be consumed off the

(Vandervecr Park Del.)
1597 Flatbush Ave. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 591 I has been issued t<» the undersigned 

beer at retail, under Section 107 
Alcohol Beverage Control Law at 

Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

of the 
123 Berry 
County of

Berry
ELIAS ZABAWSKI
St. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
10773 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail, under Section 
the Alcohol Beverage 
Vanderbilt Ave., 

to

NOTICE i 
GB 
to 
of 
617 
County of Kings, 
premises.

ANTONIO 
617 Vanderbilt Ave.,

under Section 107
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DI MASO 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 

•of the Alcohol Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STEINFELDT
2108 Cortelyou Rd. Brooklyn. N. Y.

NOTH E is hereby given that License No. 
GB 2160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 
of the Alcohol Beverage Control Law 
2302 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
2302 Cortelyou Rd.

retail, under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. JAFFE
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcohol Beverage Control Law at 
2503 Avenue U. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2503 Avenue
HENRY BOSCH
U. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE i..........-
GB 1361 has been issued to the undersigned 
to
of the .. . ......... ......
824 Washington Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FANNY & SAUL SE1DEN
824 Washington Ave. .Brooklyn, N.

sell beer at 
A Icohol

retail, under Section 107 
Beverage Control Law at

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premiso.

be consumed off the

LOUIS
170-172 Rogers Ave.,

GROSS
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton P’way. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premise.

7116 Ft.
HENRY BEHRJE

Hamilton P’kway. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE
RL 1750
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 108 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

108 Reid
THOMAS HAYWOOD 
\ve.. Brooklyn, N.

the

NOTICE 
EB 1852 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.
LOUIS DOLINKA & HARRY HALPERN 

397 — Ave. P. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 — Avenue J.
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEM DELICATESSEN. INC.
1416 — Ave. J, Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be eonsumed on 
premises.

MORRIS PASHKIN & 
NORMAN RABINOWITZ

878 Sutter Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
878 Sutter Ave., 
County of Kings, 
premises.

MORRIS 
NORMAN

878 Sutter Ave.

at
of Brooklyn, 

the
Borough 

to be consumed on

PASHKIN and 
RABINOWITZ 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7407 — 20th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

7407
MAX KATZ

20th Avenue Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 273 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

No.

tho

NOTICE is hereby given that License 
GB 1896 has been issued to teh undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1419 — 8 th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar) 

Havemeyer St. Brooklyn, N.

1119 8th
DAVID

Avenue
KATZ

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1234 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
377 Flatbush Ave., Borough of 
County of 
premises.

ALEX

Kings,

Law 
Brooklyn, 

to be consumed off the

STEIN 
(Slope 

.377 Flatbush Ave..

and SAM BURSTEIN 
Delicatessen)

Brooklyn, N.
NOTICE is No.

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

’the Alcoholic. Beverage Control Law at 
7522 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

JOHN CAPUTO
7522 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hooper St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JULIUS RAVIN
36 Hooper St., Brooklyn, N.

of
36
of (Shalinskas)

Funeral Home

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

167 Division
RAY KAUFMAN
Ave. Brooklyn, *N.

NOTICE is 
EB 678 has 
to sell beer 
the Alcoholic
5014 Avenue 
County of 
premises.

5014 Ave.

the

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

Beverage Control Law at
D, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on

JACK SPACE
I) Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 592 has 
to sell beer 
the Alcoholic
4501 — 4th 
County of Kings, to 
premises.

1501

No.

the

Y.

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

Beverage Control Law at 
.ve., Borough of Brooklyn, 

be consumed on

THOMAS 
4th Ave.

NOTICE is 
EB 570 has 
to sell beer 
the

the

LEGATOS
Brooklyn, N.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Sands Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be 
premises.

ALEXANDER J.
(Al’s Bar &

72 Sands St.

consumed on

KAMINSKI 
Grill)
Brooklyn, N.

the

NOTICE is 
EB 655 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of J<ings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KARP and BERTHA WANGF.R 
5002 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N ,Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law 
Ft. Hamilton Parkway, Borough

No.

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

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

tho

NOTICE is 
EB 519 has 
to sell beer 
the 
1022
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTHONY TABAKA and 
MICHAEL KRUPNICK 

(M. & M. Diner)
1022 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 537 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
85 Johnson 
County of 
premises. 
DOROTHY 
85 Johnson

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 New Lots Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on tho

RUSSE & ADELINE COOKE
St. J Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic beverage Control Law at
Lefferts Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 653 has 
to sell beer 
the 
559
County ' of kings, to be consumed on 
premises.

559 Lefferts
SAM BRODSKY

Ave. Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Ave. Borough of Brooklyn,

tho

NOTICE is 
EB 631 has 
to sell- beer 
the Alcoholic 
638 Scutter
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FE1GELES DELICATESSEN. Inc. 
Ave., Brooklyn, N.638 Sutter

NOTICE is 
EB 377 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1761 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

NOOLAS & DEMETRI CO., Inc. 
1764 E. New York Ave. Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law 
East New York Ave., Borough

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

Control Law at

NOTICE is 
3B 423 has 
o sell beer 

the Alcoholic Beverage
>01-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA JR. 
POST 199 V.F.W. OF U. S.

>01-6 Marion St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that 
RL 9183 has been issued to tho 
to sell beer, wine and liquor at 

of the Alcoholic Beverage Control
Kent Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

License No. 
undersigned 
retail under

Section 107

County of 
premises. 

CHARLES A. 
GEORGE 

(D-B-A C. & 
Kent Avenue351

379 has 
sell beer 

Alcoholic 
Avenue O

NOTICE is 
EB 
to 
the 
80
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
(Margie 

80 Avenue O

tho

NARSAVITCH and 
B. ERDMAN 
G. Bar & Grill) 

Brooklyn, N.

No.

hereby given that License
GB 1664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 — 9th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

BARNET MAZIROW and 
IRVING SCHULMAN

9th Ave., Brooklyn, N.

hereby given thaK License 
been Issued to th<k undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

Control
Borough of 
to be consumed on

BRANDSTATER
Sweet Shoppe)

Brooklyn, N.

4007

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1220 has been issued to Hie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand St.., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CATHERINE MAKAROW 
115 Grand St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1522 has been issued .to the undersigned 
'o sell beer at retail under Section 107 of 
• he Alcoholic Beverage Control Law at 
191 —- 92nd Street, Borough of Brhoklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX LANDSMAN 
(Tasty Dairy)

191 — 92nd St., Brooklyn, N.

84-02 Jamaica Avenue

the

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 1902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 32nd Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CURT HUBERT KUHN and 
ALBERT F. REGISTRO 

St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

226

NOTICE is hereby given that License 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw' at 
5909 Avenue N, BoVough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
5909 Avenue N.

Control
BoVough of 

be consumed off

KRAVITZ
Brooklyn, N,

No.

the

No.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seel ion 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
2277 McDonald Ave. 
County of Kings, to 
premises,

ROBERT 
2277 McDonald Ave.

Control
Borough of 
bo

Law at 
Brooklyn, 

consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 7349 has been issued to the undersigned 
'<> sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
179 Woodbine Street, 
County of Kings, to

No.

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

E. FREY
Brooklyn, N. Y. JOSEPH

279 Woodbine St.,
KUEHN 

Brooklyn, N.

Manager
JOHN A. PAULEY

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Licensed Undertaker

: <

TeL Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue
hereby given that License No. 

1610 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 of 

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

of Kings, to be consumed off

NOTICE 
GB 
to 
the 
58
County 
premises.

HENRY TROSSMAN and 
JACK GRUBER

58 Brooklyn Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is 
GB 974 has 
to sell beer 
the Alcoholic. 
438 Rogers 
County of* 
premises.

138 Rogers

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at

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

FRED BASLER
Ave., Brooklyn, N.

the

Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

NOTICE is hereby given that License 
GB 5947 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107* of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON 
4101 —

LIPKO & IRVING GOLD
Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1034
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

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

89 Wyckoff
JOHN BRUNO

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1191 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License Nd.

MARTA SCHMIDT 
(Four Star Delicatessen)

1808a Fulton Street. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
425 Hicks 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK BURKE
500 Prospect Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 -- 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

217 — 6th

No.

Law at 
Brooklyn, 

the

425 Micks
FRED BRUNING

St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6837 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ. Inc.
1154 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1108 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N.

the

No.

hereby given that License

Kings, to be consumed off

No.

the
NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-50U

JAMES CORCORAN
Avp., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
GBi 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Prospect Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HARRY VON SEGGERN
1275 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1142 has? been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Place, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TUROZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
424 Van Brunt Street. 
County of Kings, to 
premises.
JOHN G. CHENESKI 
424 Van

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Brunt St.,
& MARY CHENESKI 

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
GB 2021 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the < Alcoholic Beverage 
1523 -— Avenue 
County of Kings, 
premises.

SOLOMON &

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

Control Law at 
J, Borough o.f Brooklyn, 

to be consumed off the

1523

MICHAEL KUBRICK
(Kubrick Stores)

Ave. J, Brooklyn, N, Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

NOTICE
GB 9820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at
1 Hh Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

hereby given that License

the Alcoholic 
6204 -- 
County of Kings, 
premises.

GEORGE 
HARRY
(Majestic Olive Oil Co.)

11th Ave., Brooklyn, N. Y.

HADJISAVAS & 
KAKOYIANNIS

No.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
6204

I

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

JUSTIN M

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

Lietuvių Kūro 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. Kūro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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| (Tąsa)
— Ką jūs, su viena boba nemokate 

susidoroti? — subliovė kapitonas, nesi
tverdamas pykčiu.

) Skubiai prišoko prie negyvos. Laužė,
lenkė rankas, jėga kišo po ledu į van
denį, perveriantį šalčiu jų nušaldytus 
pirštus. Susmuko į vandenį iki krūti
nės, iki pilvo. Dabar stūmė ją batais, 
buožėmis, skubėdami kapitono akivaiz- 

- do j e. Vanduo sutalaškavo, kūnas įkri
to į jį, tiktai kyšojo dar mėlynos, sutinu
sios pėdos, jau nebepanašios į žmogaus 

‘ kojas. Mušė buožėmis per tas baisias, 
sužalotas kojas. Pagaliau vanduo su
burbuliavo, suvaitojo, pakilo ir vėl ėmė 
plaukti kaip anksčiau. Smulki vilnis, 
talaškuojanti ir judri, išplaukdavo iš po 
ledo ir vėl pasislėpdavo po ledu, plauk
dama į savo tolimą šalį, tolimais keliais.

Kapitonas nusikeikė ir nuėjo atgal, 
slidinėdamas apledėjusiu taku. Karei
viai klusniai ėjo paskui jį, pasiremdami 
šautuvais, bet taip, kad jis to nepaste
bėtų.

Žemai kunkuliavo eketėje tamsus 
vanduo, žaliai švietė nuskelto ledo kraš
tas, plačiai buvo matyti kareivių batų 
pėdsakai sutryptame išmindžiotame

■ sniege. Ir tiktai iš vienos pusės pasiliko 
baltame paviršiuje raudonas pėdsakas, 
—ten, kur pirmą kartą nukrito kūdikio 
kūnas, veido žaizda žemyn. Baltame 
paviršiuje pasiliko kruvina dėmė, įspaus
ta aiškiai, įspausta taip, tarytum netu
rėjo niekad išnykti, niekad, tarytum tu
rėjo pasilikti visiems laikams, iki saulė
tų pavasario dienų, kada supleišės ledas, 
nuplauks upeliais sniegas, ir laisva upė 
neš gausius vandenis per tolimas lygu
mas, į tolimą, neišmatuojamą jūrą, gim
tosios žemės gimtąją jūrą.

VI
Pusią maudėsi. Kriaučiukienė niūriai 

tylėdama nešiojo vandenį, pylė iš puodo 
karštą, tempė iš krosnies į trobą. Anoji 

\ sėdėjo geldoje, muilino liesus pečius, ne- 
sigėdino savo vokiečio, kuris sėdėjo ant 
suolo ir rūkė papirosą po papiroso. Ne
galėjo išsimaudyti virtuvėje, per didelė 
ponia, reikėjo jai viską tampyti į trobą, 
norėjo parodyti vokiečiui liesus kaulus, 
būtinai jai reikėjo užtaškyti visą aslą, 
kad būtų kas šluostyti ir valyti.

Pusią džiaugėsi vandens šiluma, bet 
kas valandėlę šnairomis žvilgčiojo į Kur
tą. Buvo niūrus visą vakarą, tylėjo.

— Kurt...
Atsipeikėjo iš susimąstymo.
- Ką?
— Neatsiliepi, dėmesio į mane nekrei

pi, lyg manęs visai nebūtų...
— Esu nuvargęs, — atsakė sausai.
— Visą dieną laukiau, neužėjai...
Spaudė vandenį iš kempinės, žiūrėda

ma, kaip per krūtinę plaukė baltos mui
lo juostelės.

1 — Kaip kartas šiandien turėjau laiko
užeiti, — sumurmėjo, vis galvodamas 
apie telefoną iš štabo. Reikės rytą pra
nešti, kad nieko neišgavo iš bobos. Ma
joras įsius. Įdomu, ar jis galėtų ką 
nors pešti — ak, jiems visuomet viskas 
atrodė lengva ir paprasta... Blogiausia, 
kad Verneris artimiausiu laiku tikėjosi

— Kam aš turiu su ja kalbėti? — nu
tęsė, plačiai atverdama apvalias akis ir 
jai būdingu sergančios bezdžioniukės ju
desiu pakreipdama į petį galvą.

— Turi man padėti.
Nustebo.
— Padėti?
— Na, žinoma, kas čia ko nepapras

to? Turi pasišnekėti su ta mokytoja. Ma
tai, ji žino daug‘dalykų, kurie yra man 
reikalingi...

Pusią automatiškai merkė ir gniaužė 
kempinę...

— Juk ji man nieko nepasakys...
— Tai jau tavo reikalas taip pašnekė

ti, kad pasakytų. Tu jai paaiškink, kad 
tas žaidimas pasibaigs blogai, aš kol kas 
žiūrėjau pro pirštus, bet mano kantrybė 
išseks...

— Koks žaidimas?
— Ak, kokia tu kvaila ! — nekantriai 

pasijudino.
Ji įsižeidė ir, patempusi lūpas, ėmė 

stropiai muilinti kojas.
— Paaiškinsi jai, kad jai geriau bus, 

jeigu ji pradės dirbti su mumis. Juk ji 
nėra tokia neprotinga, kad galvotų, jog 
jie čia sugrįš, ką?

Tiktai dabar pastebėjo jos jsižeidusį 
veidą.

— O tu ko pūties?
— Per kvaila esu, kad galėčiau jai ką 

nors paaiškinti.
— Įsižeidei?. Klausyk, aš iš tikrųjų 

esu labai pavargęs, labai sunkią dieną 
turėjau. Nedaryk grimasų, tai neturi 
prasmės. Na kaip, pašnekėsi su ja?

— Ji nepanorės su manim kalbėti.
— Kodėl?
Pasižiūrėjo į jį ir gūžtelėjo pečiais.
— Ką, argi tu matei, kad kas nors su 

manim kalbėtų? Visi, kaip raupsuotą... 
Bet tau vis vien, palieki mane ištisoms 
dienoms...

— Tu vėl savo... Palik tai, norėjau 
kartą pasikalbėti rimtai.

Išsigando raukšlės jo kaktoje.
— Na gerai, bet apie ką aš turiu kal

bėti?
Apsidairė į duris.

—Turime duomenų, supranti, kad susi- 
žino su partizanais. Reikia, kad ji pa
sakytų, kur jie slapstosi, supranti?

— Ji nepasakys.
— Kaip tu taip iš anksto nulemi visą 

reikalą? Jeigu vikriai imsies dalyko, 
pasakys.

Vanduo buvo šaltas, Pusią atsistojo ir 
šluostėsi lėtai sistematingai. Ištiesė ran
ką ir paėmė nuo kėdės marškinius. Su 
malonumu pajuto šilko švelnumą. Marš
kiniai buvo melsvi, su rankų darbo mez
giniais. Verneris parsivežė juos iš 
Prancūzijos, nespėjo pakeliui palikti 
žmonai, ir dabar marškinius dėvėjo Pu
sią. Šilkas melsvai klostėsi raukšlėmis, 
jo prisilietimą prie kūno jautė kaip gla
monę. Nuvargino ją maudymasis, norė
jo miego.

— O tu kodėl nesirengi? — paklausė 
kaprizingai.

— Kaip kartas man miegas galvoje... 
Matai, būtinai reikia dėl tų partizanų...

Atsisėdo šalia jo ant suolo ir priglaudė 
skruostą prie munduro...

— Kurt...

Užrašai iš Karo Meto 
Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1944 m.) 
Rašo KAROLIS VAIRAS

(Tąsa)
Vakar, kaip pranešama 

per Londono radiją, virš 
rusų teritorijos buvo . nu
mušta 65 vokiečių lėktuvai. 
Be to, ties Lamanšu vakar 
anglai numušė 27, o užva
kar ten pat buvo numušti 
28 lėktuvai. Viso 118 per 
dvi dienas.

Ryto metą išėjau į bib
lioteką. Bendradarbiai - 
kolegos neramūs. Visokių 
gandų prisiklausoma. Vi
si kaliniai esą paleisti iš ka
lėjimo, tik politiškieji esą 
išvežti nežinoma kryptimi. 
Miesto gatvėse pilna žmo
nių, su manta, su vežimė
liais, su ryšuliais, su vaiku
čiais, eina, bėga. Kiti krau
nasi ir lipa j sunkvežimius, 
stumdosi, koliojasi. Tai 
esančios rusų kariškių šei
mos. Krautuvės uždary
tos. Žydai dideliais būriais 
eina iš miesto su ryšuliais 
ir lagaminais, nors iš mies-! 
to neleidžiama išeiti.

B o m b ų s p r ogimai vis 
dažniau ir dažniau girdimi. 
Šiandieną p r i e šlėktųvinio 
aliarmo sirenų Kaune ne
besigirdi. Mieste jaučia
mas interregnumas, nors 
visur dar ramu. Iš biblio
tekos (Miško g. 1 nr.) lan
gų galima matyti tris gais
rus, sako, kad rusai, trauk- 
damies, padegę sandelius. 
Prie pat bibliotekos yra 
“Lietūkio” garažas, prie
šais kapines. Čia, kaip pa
sakojama, giliai žemėje 
esąs gilus ir nemažas ben
zino sandelis; jei garažą 
bombarduotų, ir biblioteka 
išlėktų į padangę.

Mieste kalbama, kad va
kar 14 valandą išvažiavę 
visi Tarybų Lietuvos vy
riausybės nariai. Finansų 
Komisariatas (Finkomas), 
kur yra mūsų pagrindinis 
bibliotekos skyrius ir pri
valomasis e g z e m pliorius, 
uždarytas.

Štai, šiuo momentu visai 
arti didelis sprogimas, vie
name mūsų bibliotekos 
kambaryje išbirę j o langai. 
Gatvėse žmonės bėga į vi
sas puses, niekas jų nežino, 
kur bėgti ir ar yra reikalo 
bebėgti. Juk jei bombos 
sprogimą girdėjai, tai jau 
ir baigta, pavojus praėjo, 
o to sprogimo, nuo kurio 
žūsi, nebegirdėsi.

Nuo stoties pusės va
žiuoja sunkvežimiai su ka
reiviais, su atstatytais šau

tuvais. Gatvėmis skubiai 
žengia kareiviai. Kiti eina, 
stengdami es būti arčiau 
pastatų sienų. Matai jų ir 
be šautuvų. Šaudymai čia 
pat girdimi. Yra ir tokių 
kareiviu, kurie dėl nuovar- 
gio ir nemigos vos tepaei- 
na.

Namo iš tarnybos grįžau 
visai tuščiomis gatvėmis. 
Kai tik pasigirsta šaudymų 
salvės, tuoj sprunku į tarp
vartę ir laukiu. Mano ke
lionė užtruko beveik 2 va
landas, o šiaip ramiu laiku 
iš namų į tarnybą galima 
nueiti per 20 minučių. Prie 
Stalino prospekto ir Įgulos 
bažnyčios, prie sienos, stovi 
keli raudonarmiečiai su at
statytais šautuvais. Eiti 
pro šalį nedrąsu., Klausiu:

—Draugai, ar galima
praeiti?

—O kur eini? — klausi
mu man atsako.

—Iš tarnybos einu namo.
—Eik, eik! — Ir antron 

gatvės pusėn, kur taip pat 
keli raudonarmiečiai su 
šautuvais saugoja gatvės 
kampą, šūktelėjo:

—Praleiskite!...
Namie radau Petrą Kėž- 

tį su žmona. Negalėjo grįž
ti namo dėl smarkaus šau
dymo gatvėse. Pasiliko pas 
mus, čia ir nakvojo.

Vakare radijas iš Kauno 
(ar gal iš Karaliaučiaus) 
kurstė lietuvius organizuo
tis; partizanų būriais ir pul
ti Tusus ir žydus, kurie, 
kaįp skelbė radijas, neva 
šaudę į vokiečius kareivius. 
Čip pat per radiją įspėja
ma, kad už kiekvieną su
žeistą vokietį kareivį bus 
sušaudyta 100 žydų.

K a i m y n i škame darže, 
kaip matėme iš lango, ke
turi jaunikliai, gimnazistų 
amžiaus, atsinešę, keturius 
šautuvus ir dėžutę su pat
ronais, užtaisinėja šautu
vus. Kiti valo. Vienas va
lo savo šautuvą su balta 
nosine skarele. Apylinkėje 
g i r d i m e su sišaudymus. 
Sprogimai. Sirenų nebesi
girdi. Pasakojama, kad 
policininkai, viską metę, 
d v a r a č i a i s išvažiavę iš 
miesto. Likome be polici
jos apsaugos. Taip pat pa
sakojama, kad kalėjimo 
sargyba, palikusi užrakin
tus kamerose kalinius, iš
bėgusi iš miesto. Kaliniai 
laužęsi pro duris ir išsilais
vinę. Laužimąsi pradėju

sios moterys. Naktį iš 22 
į 23 d. nemaža kalinių bu
vę išvežta iš Kauno kalėji
mo Mickevičiaus gatvėje.

Gatvėse ir priemiesčiuose 
p r o p a g andos klaidinami 
jaunuoliai iš už kampų šau
do beginklius rusus, atsili
kusius nuo savo dalinių.

1941. VI. 24 d. Antradienis.
Kaune pasirodė pirmas 

lietuvių kalba aktyvistų 
fronto leidžiamo laikraščio 
“Į Laisvę” numeris. Orga
nizuojasi laikinoji vyriau
sybė, kuri mano galėsianti 
perimti Lietuvos valdžią, 
nors labai abejotina, kad 
tai įvyktų. Mieste dar per 
visą dieną buvo šaudymų 
ir sprogimų. Vietomis par
tizanai susišaudo su rusais, 
kurie traukiasi nuo sienos; 
kaujasi jie ir su apsiginkla
vusiais žydais.

Vakar, VI. 23 d. rusai su
sprogdino geležinkelio til
tą. Šiandien (VI. 24) anks
ti rytą susprogdino Alekso
to tiltą, per kurį tuo metu 
važiavo keletas vežimų ir 
ėjo kareiviai. Jie .visi žuvo 
sprogimo metu. 

• • •
Vakar skambinau į Fre

dą brolienei, jos nebuvo na
mie. Jos namuose gyvenan
ti moteris, kurios pavardės 
nežinau, atsakė telefoną. 
Iš jos sužinojau, kad brolio 
sūnus Vytas vakar pavaka
rį, kartu su savo žmona ir 
dukrele ir su mažu Tomu
ku automobilium išvažiavo 
į Vilnių, tėvams nuvežė To
mą. Brolienė pasilikusi 
Kaune žento Petro Cvirkos 
bute. Susisiekti su ja jokiu 
būdu negaliu: dėl susišau
dymų Žaliakalnyje negaliu 
išeiti iš buto, o telefonu 
taip pat negaliu prisiskam
binti. Laukiu, gal ji kaip 
nors užeis, jei būčiau jai 
reikalingas.

Susiskambinau su Biblio
tekos bendradarbiais. Suži
nojau, kad mūsų Bibliote
koje būrys vokiečių karei
vių. Atėjo naktį ir užėmė 
Bibliotekos patalpas, išlau
žę užraktus; taip pat užė
mė ir buv. lenkų gimnazijos 
(dabar suaugusiųjų gimna
zijos) patalpas. Sako, tik 
laikinai pailsėsią ir keliau
sią toliau. Porai, sako, die
nu. 

• • •
Iš namų šiandien neišė

jau. Nesinori rodytis gat
vėse, kur vis girdimi šaudy
mai. Mirties nesibijau, ta
čiau nemanau jos pats ieš
koti.

Veikia Kauno radijas, o 
gal Karaliaučius transliuo
ja Kauno stoties bango
mis?

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
Patyrusios prie curtains.

GERA ALGA
Poilsio periodai rytais ir popiečiais, 

5 Dienų Savaitė.
PORTAGE DRAPERIES CO.

16 East 34th St.
<188)

MOTERIS NAMŲ RUOŠAI
3 dienos, nuo 10 A.M. iki 4 P.M. Lengvus 

skalbimai, 75c j valandų.
Šaukite Mr. F. Kuhn—BRyant 9-1874.

Allied Lettercraft Co., 
34 W. 46th St.

(188)

MOTERIS VALYMUI
Nuolatinis darbas; dieninis ar naktinis Šil
tas ; nemokama apdrauda; mokama už Šven
tes ir vakacijas.
Ronson Art Metal Works, Inc.

Employment ofisas, 7 Mulberry St., 
Newark, N. .1. (186)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO SPRINDŽIŲ
KALVIAI

GALINTI SUDĖTI 
IR PRITAIKYTI

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

MATYKITE MR. VAN ZANDT
B & J AUTO SPRING CO., INC.
960 ATLANTIC AVĖ., B’KLYN.

ŠEŠTADIENIAIS, 
9 A. M. — 12 NOON

PIRMADIENIAIS, 3 P.M.—5 P.M.
(191)

REIKALINGI
FOUNDRY PAGELBININKAI

Be Patyrimo
5 Dienų Savaitė

Burndy
Engineering Co.,

107 Bruckner Blvd.
Bronx—Tel. MO. 9-3400

(188)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 14 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Draugai, visi dalyvaukite 
šiame susirinkimo, bus daug dalykų 
aptarimui. — V. K. Shcralis, Sckr.

(186-187)

WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 14 d,, 103 Green St., 7:30 v. v. 
Draugai, malonėkite dalyvauti, yra 
svarbių reikalų kur reikės aptarti. 
Bus išduotas raportas iš ALDLD 3 
Apskr., konf., kuri kartu su LDS 5 
Apskr. įvyko liepos 21 d. šiame mies
te. Dar noriu priminti draugams, ku
rie nepasimokėjote duoklių už šiuos 
metus, būkite taip geri, ateikite ir 
pasimokėkite. — F. Sekretorius.

(186-187)

Philadelphia, Pa.

■a®-

(Bus daugiau)

Dienraščio
LAISVĖS 

Paramai

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo 1 Dieną
pakėlimo, o tas kvailas reikalas su parti
zanais gali viską pagadinti. Ir tai juk 
ne jis, o jie kentėjo nuo partizanų už
puolimų, jie turėjo surasti gaujos pėdsa
kus, pasiekti jos slėptuves... Na taip, bet 
jie iškombinavo, kad lengviau. visą pri
mestų jam atsakomybę. Keikė savo 
lengvabūdiškumą. Kam reikėjo praneš
ti apie tos Kostiukienės pagavimą, jeigu 
dar nežinojo, ar pajėgs iš jos ką nors iš
gauti ?

Kažką giliai apmąstė. Pelagija pajuto, 
kad žvelgia į ją.

Lėtai rūkė papirosą.
Klausyk; Pusią, — pradėjo svyruo

damas. Pakėlė aukštyn išpešiotus anta
kius ir laukė.

— Tu galėtum pakalbėti su savo sese
rim, ką?

Staigiai pasijudino, net vanduo šlius- 
terėjo ant grindų. Kriaučiukienė įėjo,, 
nešdama kibirą.

— O jūs čia nesisukinėkite, — burb
telėjo piktai.

Moteris gūžtelėjo pečiais. Atsikėlė ir 
rūpestingai uždarė paskui ją duris.

— Pasikalbėti su seserim?
— Na taip, girdi juk! — supyko.

Atstūmė ją nekantriai.
— Argi iš viso negalima su tavim pa

sikalbėti?
— Naktis nėra skirta kalboms, — pa

sakė, išpūsdama lūpas, ir nubraukė nuo 
ausies plaukus. Pastebėjo pyktį jo veide 
ir skubiai pataisė:

— Na gerai, o iš kur tu žinai, kad ji ką 
nors žino ?

— Aš jau tai žinau, nebijok. Tu tuo 
nesidomėk. Gali jai užsiminti, kad aš vis
ką žinau, jeigu nešnekės, liepsiu ją arės- 
tuoti.

— Ooo?
— O ką, manai, kad tavo sesuo, tai 

jau gali čia dirbti priešvokišką darbą, o 
mes į tai ramiai žiūrėsime?

Ji gūžtelėjo pečiais.
— Man tai vistiek. Areštuok, jei nori. 

Kas, man rūpi? Pasikalbėti galiu, tik 
kad ji manęs neįsileis, pamatysi.

— Kaip ten bebūtų, tu pasistenk.
— Pasistengsiu, — pasakė sutikdama, 

galvodama, kad tai bus tik rytoj, o šian-
/ dieną nėra ko Kurtą pykinti.

— Eik miegoti...
Atsistojo ir užkliuvo koja už pilnos 

geldos. Vanduo šliuksterėjo ant grin
dų. (Bus daugiau.)

Jaunuoliai mūsų Kongreso “page boys” džiaugiasi, 
kad Kongresas išsiskirstė atostogų. Reiškia, jie irgi gal 
kiek atostogaus. Jie linksmaudami svaido Kongresinį 
Rekordą aukštyn. Bet Amerikos žmonės, pažiūrėję į šio 
Kongreso darbų rekordą neturi ko džiaugtis! Šio Kon
greso veikla skaitoma blogiausia mūsų šalies istorijoje.

Ar Gali Žmogus 
Sulaukti 150 Mėty?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
siekti 150 metų amžiaus.” 
Prie šios skaitlinės jis pri
ėjo pavyzdžiu iš žemesnių 
gyvūnų amžiaus. Jis nuro
dė, kad žemesnių gyvūnų 
amžius yra penkis-šešis sy
kius ilgesnis, kaip jų bren
dimo laikotarpis. Žmogus 
gi pilnai subręsta tiktai 
tarpe 20 ir 25 metų. Padau
gink šešis sykius ir pama
tysi, kad jo amžius gali bū
ti šimto ir pusės metų!

Kaip seniai 
atsirado operos

Operos atsirado su dra
momis Graikijoj prieš tūk
stančius metų, bet pirmąją 
modernišką operą parašė 
Adam De la Hale, 1262 me
tais. '

September 1st
Ant rytojaus LABOR DAY 
švente, bus gražus poilsis 
po pikniko.

Pikniko vieta:

Crescent 
Picnic Grounds
56 CORNELL AVE.,

Gloucester Heights, N. J.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

Peter Rogers-Radzewicz, gi
męs ir augęs mūsų kaimynystė- 
j e—W i 11 i am sbu rge, n u s i sp re n- 
dė čia ir apsigyventi. Talkinęs 
tėvui, brooklyniečiams gerai ži
nomam velioniui Alexander 
Rodzevicz laidotuvių direkto
riaus pareigose, pagaliau, po 
buvojimo mokyklose, paskui ka
rinėje tarnyboje ir šian ten pa
saulyje, pasirinko apsistoti sa
vo vaikystės dienu pasaulyje ir 
užsiimti tuo patimi, kuo užsiė
mė jo tėvas — būti laidotuvių 
direktorių.

Petras yra dirbęs daugerio
pose pareigose vyriausybės įs
taigose. Tose pareigose yra lan
kęsis Hawajuose, britiškose Va
karų Indijose ir kitur. Tačiau ir 
tuose toliuose ir pareigose jo 
ryšiai su Brooklynu ir jame 
esančiais lietuviais nebuvo nu
trūkę. Petras pasakoja tokį 
prietikį:

Kartą jis buvo skaitęs Lais
vėje apie lietuvių kitautautį 
žentą iš Brook lyno, Harry Sa
voy, radio ir scenos aktorių ir 
jo grakščią, taipgi teatrališką 
žmoną Helene (Yankauskai- 
tę). Kelionėse užkliuvęs Los 
Angelėse, jis aprokavo, kad 
jie turėtų rastis teatrališkoje 
Kalifornijos kolonijoje, ten su
siradęs Savoy’us ir turėjęs su 
jais smagų pobūvį.

Karinėje tarnyboje Peter 
Rogers išbuvo du metus. Tose 
pareigose buvo Francijoj, Bel
gijoj ir kitose Vakarų Europo
je vykusiose didžiosiose kovo
se. Garbingai paliuosuotas, su
grįžo iš karinės tarnybos pra
eito sausio mėnesį.

Po sugrįžimo Peter Rogers 
atnaujina savo žinybą laidotu
vių direktoriaus (graboriaus) 
pareigoms, o pastaruoju laiku 
jau pradėjo įrengdinėti ir 
įstaigą, kurią ne už ilgo ruo
šiasi atidaryti. Įrengsiąs mo
derniškai. Sakoma, dailės at
žvilgiu ir patogumais turėsian
ti viską, kas galima vėliausio

Ruošiamoji įstaiga randasi 
410 Metropolitan Avė., prie
šais Apreiškimo parapijos lie
tuvių bažnyčią. Iš čia tikis’’ 
aptarnauti nelaimėje buvusius 
tėvo, taipgi savo vaikystės 
draugus, o taip pat ir visus 
lietuvius, kurie prie jo kreip
sis. Rep.

Svečiai
Ketvirtadienį Laisvės įstaigą 

aplankė J. Miškeliūnas iš 
Newark, N. J.

Kadangi dabar atostogauja 
dviem savaitėm laiko, tai at
važiavo į Brooklyną, užsimo
kėjo už prenumeratą metams 
ir dienraščiui paaukavo $2— 
s^1<b, “tai nuo manęs ir mano 
žmonos, Jadvygos...”

Linkime Miškeliūnui links
mai praleisti atostogas.

Tarybinis mažas pilietis rūpinosi, kad jis, neturėda
mas instrumento ir nemokėdamas groti, niekad nepa
matys Maskvos. Tačiau jis patyrė, kad ir lavintas 
kumštis kai kada naudingas. Mažasis sportininkas ma
tomas dramatiškai komiškoje filmoje “Hello Moscow,” 
dabar rodomoj Irwing Teatre, Irwing Place ir 14th 
St., New Yorke. Teatras vėsus.

Vilniaus Instituto 
Reikalai

šiomis dienomis gavome au
kų V. 1. reikalui:

Gustas Diržuvaitis, Brook
lyn, N. Y., $25.

Antanas Kraujalis, White 
Plains. N. Y., $10.

širdingai dėkojame šiem ge
riem prieteliam. Dar sykį no
rime pažymėti, kad aukų rin
kimas Vilniaus Inst. jau pasi
baigė su liepos mėnesiu, tad, 
kurie dar turite prie savęs su
rinktas aukas arba vardus iš
rašymui Certifikatų, malonė
kite kuo greičiausia prisiųsti 
Centran, nes pradedame ruoš
ti pavardžių listą pasiuntimui 
Lietuvon.

L. K-tė,
LPTK Fin. Sekr.

Studentai Protestavo 
Prieš Kėlimą Mokesties 
Už Mokslą

Virš pusantro tūkstančio 
Columbia University studentų 
praeitą penktadienį buvo išėję 
j protesto demonstraciją prieš 
kėlimą mokesties už mokslą ir 
bendrabutį. Pakeltos mokestys 
įvedamos su pradžia ateinan
čio sezono.

Demonstraciją, įvykusią So. 
Field, 116th St. ir Broadway, 
New Yorke, iššaukė studentų 
organizacijų laikinoji taryba.

Jeigu bus leista pakelti mo
kestis, daugelis biednuomenės 
ir vidutinių darbininkų jauni
mo bus atstumti nuo mokslo 
jau dabar. O pasunkėjus lai
kams, viskam brangstant, už 
didesnes algas turint sunkiai 
kovoti, paskiau atėjus .nedar
bui, darbininkams liksis neį
manoma išleisti vaikus į moks
lą. Mokytis galės tik ponaičiu
kai. Gi neturėjimas mokslo, 
kaip jau žinome iš praktikos, 
atimtų daug stiprybės darbi
ninkų judėjimui ir progresy- 
viams judėjimams. Atims 
daug stiprybės visai šaliai.

Taigi, kova už visiems priei
namą mokslą'yra kova ne vien 
tik tų studentų, kurie jau mo
kosi,, ne vien tik tų žmonių, 
kurie dar leis vaikus į mokslą. 
Kova už mokslą yra kova už 
šviesesnį rytojų visiems, už 
progresą.

TO GAISRO NEGALĖJĘS 
SUVALDYTI

Alfred Hitz, 56 m., 3128 
Hull Ave., Bronx, buvęs gais- 
ragesys, nuvežtas į Bellevue 
ligoninę tyrimui po to, kai jis 
savo žmonai pavojingai per
rėžęs sprandą.

Charles Corr, buvęs advoka
tas, aną dieną areštuotas pa
stebėjus vėlai vakare tuščioj 
kavinėj. Jis aiškinosi buvęs 
ištroškęs ir dėl to užėjęs. Ta
čiau užklaustas, ar jis rengę
sis vogti, atsakęs — galimas 
daiktas.

Viso Miesto Streikas 
Prieš Mėsos Aukštas 
Kainas 12-tą

—Bučeriai geriau padarytų 
visai neparsigabendami mėsos 
pirmadieniui ir per visą atei
nančią savaitę, — sako šeimi
ninkės. — Parsigabenusieji, 
didžiumoje, apmokės už tą 
mėsą iš savo kišeniaus, nes ji 
supus bučernėse, — sako jos.

Tą jos kalba rimtai. Visame 
mieste darbininkų ir šeiminin
kių organizacijos remia pirki- 
kų streiką. Tūkstančiai šeimi
ninkių, pasivaduodamos, dvie
jų valanų šiftais, pikietuos 
bučernes visuose prekybiniuo
se centruose nuo ryto ligi va
karo, pradedant pirmadieniu, 
šio mėnesio 12-tą, baigiant 20- 
ta.

O jeigu dar tebebus reikalas, 
jeigu mėsos trustai nebus nu
sileidę, tai nereiškia, kad tas 
streikas bus paskutinis, pareiš
kė šeimininkės.

Williamsburge

Teko dalyvauti žemutinio 
Williamsburgo vartotojų susi
rinkime rugpjūčio 8-tos vaka
rą, Washington Palace, So. 
9th St. Būrys šeimininkių ir 
grupė vyrų svarstė šios sek
cijos problemas ateinančios sa
vaitės streike. Lietuvių Mot. 
Kliubą atstovavo S. Petkienė. 
Grupė moterų ir kai kurie vy
rai, kurie nedirba dienomis, 
apsiėmė pikietuoti bučernes 
ant Lee Avė. Pikietuos ketu
riom pamainom: 9-11, 11-1, 
1-3 ir 3 iki 5-kių. Paskirtį 
gaus prie kampo Lee ir Wil
son.

Buvo raportuota, kad Ha- 
vemyer ir apylinkei pikietai 
jau gauti pirmesniame mitin
ge. Havemeyer ir artima apy
linkė buvo beveik visa užpi- 
kietuota ir praeitame dviejų 
dienų streike, liepos mėnesį. 
Streiko pasekmėje kai kurių 
produktų kainos, ne vien tik 
mėsos, pasidarė prieinames
nės. Pavyzdžiui, sviesto kai
nos, buvusios, užkeltos iki 90 
centų, tuojau po mėsos strei
ko nuleistos iki 65 miestava- 
me turguje. Rep.

Lankėsi Laisvėje
šiomis dienomis Brooklyne 

lankėsi binghamtonietis P. G., 
— senas Laisvės skaitytojas. 
Atvyko jis čia praleisti keletą 
dienų, pasidairyti po New 
Yorką. Ta proga buvo užėjęs 
ir Laisvėje.

Užklausus, kaip dabar vis
kas Binghamtone, svečias at
sakė, kad dirbtuvė (čeveryki- 
nė), kurioje jis dirba, tapo tū
lam laikui uždaryta, tai ta 
proga jis ir atvyko New Yor- 
kan. Svečias paaukojo Laisvės 
reikalams $5. Binghamtonan 
grįšiąs sekmadienį.

Cashmore Išrinktas 
Demokratų Vadu

John Cashmore, Brooklyno 
prezidentas, praeitą penkta
dienį išrinktas Kings apskri
ties Demokratų Partijos vadu, 
vietoje mirusiojo Frank V. 
Kelly.

Demokratuose ėjo didis per- 
siėmimas už vadą. Reakcin- 
giausieji elementai norėjo iš
rinkti Kenneth Sutherland, 
reakcinį partijos bosą 16-me 
A. D. Pažangesnieji, su ma
joru O’Dwyer priešakyje, sto
jo už Cashmore.

NEI KARŠTA, NEI ŠALTA

Praeitą penktadienį New 
Yorke jautėsi šiltoka, buvo 87 
laipsniai prievakariais. Tačiau 
1900 metais tą dieną buvę ši
lumos 95 laipsniai, o 1910 tik 
59 laipsniai.

Queens Žmonės Galėtų 
Išrinkti Darbietį

George Rooney, CIO elek- 
tristų lokalo 450 biznio agen
tas, Darbo Partijos kandida
tas, galėtų būti išrinktu, jei
gu jis gautų ir demokratų no
minaciją prieš reakcinį repu- 
blikoną William B. Barry,

Rooney tą nominaciją lai
mėtų, sako žinovai, jeigu 62,- 
000 užsirašiusių demokratų 
balsuotojais išeitų balsuoti no
minacijose (primaries) šio mė
nesio 20-tą. Tam reikia pasi
darbuoti, atlankyti demokra
tus jų namuose ir paraginti 
balsuoti ir balsuoti už Rooney.

Leo P. Marx, prisiekdintas 
miesto maršalu antrajam šešių 
metų terminui.

Jeigu Milionai Žmonių 
Per Savaitę Nevalgytų 
Mėsos

New Yorko visame mieste, 
įskaitant Brooklyną, mėsos 
streikas skelbiama rugpjūčio 
12-tą iki 20-tos.

Vartotojų Tarybose, kuriose 
priklauso, kurias remia ne 
vien tik eiliniai darbo žmonės, 
bet ir daugelis žymių, atsako- 
mingų vyriausybės pareigūnų, 
yra prieita išvadų, kad visokie 
trustai supranta tik vieną kal
ba — dolerio kalba.

Paskelbimas streiko prieš 
kurį iš svarbiausių maisto pro
duktų tokiame mieste, kaip 
New Yorkas, kur gyvena mi
lionai žmonių, reikš milionų 
dolerių nuostolį. Tą kalbą jie 
supras.

Pavyzd in, New Yorke yra 
apie septyni ir pusė miliono 
gyventojų. Yra nemažai kūdi
kių, kurie dar nevalgo mėsos. 
Yra kitų nevalgančių. Bet di
džiuma gyventojų valgo. Kad 
ir mažiausia, suaugusių, svei
kų žmonių šeima sumoka ne 
mažiau poros dolerių už mė
są per savaitę. Daleidžiant, 
kad daugelis išmoka po pen
kinę ir daugiau šeima mėsai 
pirkti, firmos per savaitę turės 
kelis iki keliolikos milionų do
lerių nuostolių.

Dėl to jos nenubankrūtuos, 
biznio iš savo rankų neišleis. 
Bet jos sužinos vieną, kad 
žmonės jaučiasi žmonėmis, 
moka susitarti ir supranta to 
susitarimo galią. Kad jeigu 
firmos užsispirtų žmones vers
ti badmiriauti, tie žmonės ne
tylės. Jie gali pareikalauti vy
riausybės paimti svarbiausių 
reikmenų gamybą ir paskirs
tymą į vyriausybės rankas. 
Kada nors žmonės to reikalaus 
ir tą gaus, tuomi užbaigs sa
vo nedavalgymus ir nuolatinę 
kova prieš alki pertekliuje.

V-as.

Mrs. Bertha Singer, 280 
svarų moteriškė, įkliuvo mau
dynėje savo namų, 10 Pulaski 
St., Brooklyne ir nebegalėjo 
išlipti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris arba virtuvės 

darbininkas dirbti iš ryto. Gera alga, 
dėl darbo sąlygų susitarsime. Dar
bas prie Bar & Grill. Telefonuokite 
VA. 9-8376. (x)

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su ši

luma ir visais moderniniais įrengi
mais. Antrašas: 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės tarp 5:30 
ir 6 vai. vakarais. Sekmadienį visą 
dieną. (184-186)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Btelčius bu naujausiais įtaisymai*. I
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Filmos-Teatrai KRISLAI
Stanley Teatre

šią savaitę rodoma nuostabi 
filmą “The Rainbow,” gamin
ta pagal nepaprastą Vandos 
Vasilevskos novelę apie didvy
riškus žmones Tarybų Sąjun
gos kare prieš fašizmą. Tai 
filmą iš tos pačios “Vaivorykš
tės,” kurią taip godžiai mūsų 
žmonės dabar skaito Laisvėje.

Filmą pirmu kartu Ameri
koje buvo rodoma tame pačia
me Stanley Teatre prieš apie 
porą metų, dar laike karo. 
Tuomet lankytojų skaičiumi i 
sumušė visus rekordus. Po to 
buvo rodyta visoje eilėje kitų 
miesto teatrų. Stanley Teatro 
lankytojams pageidaujant, fil
mą sugrąžinta į teatrą porai 
savaičių.
, Galo ateinančios savaitės, 
17-tą, pradės rodyti francūzų 
filmą “The Postmaster’s 
Daughter,” gamintą pagal 
Puškino veikalą “Paštininkas.” 
Tai meilės ir jos intrigų filmą.

Roxy Teatre
Jerome Kern’o kūrinių išda

va “Centennial Summer,” ga
minta 20th Century-Fox studi
jose, pradėjo ketvirtą ir pas
kutinę savaitę praeitą trečia
dienį, Roxy Teatre, 7th Avė. ir 
50th St., New Yorke. Tarpe 
kitų, spalvotoje muzikališkoje 
filmoje yra ir paskutinė Ker
n’o kompozicija.

Scenoje Chico Marx ir Jane 
Pickens.

Brooklyno Paramount
Filmą “To Each His Own” 

pradėjo antrą savaitę praeitą 
ketvirtadienį. Taip pat antrai 
savaitei pasilieka ir antroji fil
mą “1 Ring Doorbells.” Teat
ras randasi prie Flatbush ir 
DeKalb Avės.

New Yorko Paramount
“The Strange Love of Mar

tha Ivers” pradėjo trečią sa
vaitę Paramounte, prie Times 
Square. Tik “Road To Uto
pia” skaičiumi lankytojų pra
lenkė šią, visos kitos turėjo 
mažiau, sako teatro savinin- Į 
kai. Tema filmos — bereiks-

tuvių, kitokių

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

KaatpaB Broadway ir Stone Ava.
pria Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191 
--------------------------------------------------- I

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569 

m ė, m i ster i j a- žm ogž u d y stė.
Scenoje pasilieka Dinah 

Shore ir kiti.

Embassy Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se šią savaitę rodoma povan
deninis atominės bombos iš
sprogdinimas, paveikslai iš tai
kos konferencijos Paryžiuje ir 
kitos žinios-žinelės. Teatrai 
randasi 42nd, 46th, 50th ii’ 
72nd Sts., New Yorke.

Hollywood Teatre
Broadway ir 51st St., New 

Yorke, toliau rodo “Night and 
Day” su Cary Grant ir Alexis 
Smith žvaigždėse.

Strand Teatre
Teberodoma komedija “Two 

Guys from Milwaukee.”

Bronx žvėrinčius gavęs są
rančių penkių i)’ pusės colių il
gio. Jie pavadinti Hercules 
beetles dėl to, kad jie mėgstą 
grumtis. Taipgi gauta varlių, 
kurios savo vaikus nešiojasi 
kuprinėje.

Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

““ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

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

*

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kapitalistinis plėši k iškurnąs 

neturi jokių ribų.
★ ★ ★

Galimas daiktas, kad kada 
nors Švedijos ir kitų kraštų 
kapitalistai pristatys ir Lietu
vai bilą už visokias “teises” į 
Lietuvos žaldaikčius. Smetona 
irgi tas teises kapitalistams 
pardavinėdavo. v

★ ★ ★
Mūsų šalyje šiuo tarpu yra 

17,240,000 karo veteranų, šis 
karas pridėjo virš devynis im
liomis' Beveik visi kiti yra 
Pirmojo Pasaulinio Karo vete
ranai.

Policistai Linholm ir Wis- 
bauer pavadavo nesamus dak
tarus ir akušeres prie dvynu
kų, gimusių Caspar ir Teresa 
Marino šeimai. Berniukas svė
rė 6, o mergaitė 8 svarus. Po- 
licistams šie buvę pirmieji dvy
nukai, bet jau 8-ta akušerės 
pareiga.

SKELBKTTeS LAISVeJE

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
R II E I N G O L D

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 

£

Fountaninčs Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai


