
Naujienos ir Draugas prisi
mygę tvirtina, kad Petras 
Cvirka buvęs be galo ištiki
mas Tarybų Lietuvos žmogus 
ir todėl galėję jį nudėti “Lie
tuvos patrijotai.” Bet taip pat 
prisispyrusiai mūsų kaimin- 
ka Vienybė teigia, kad Cvirka- 
jau buvęs bolševikams nebe- 
ištikimas ir todėl būsią patys 
bolševikai ji pakloję.

Jiems visiems atrodo, kad 
Petras Cvirka negalėjo sava 
mirtimi numirti. Bet štai 
Norwood© staiga mirė taip 
pat jaunas lietuvis, kun. 
Kneižis. Kas jj paklojo? Ko
dėl Amerikoje jauni* vyrai ga-i 
Ii mirti, o Lietuvoje' negali?!

Naujienų, Draugo ir Vieny
bės peckeliai apie tai nepa-! 
galvoja. Jie nepagalvoja, Į 
kaip kvailais jie pasistato sa- . 
vo skaitytojų akyse.

Lotynų Amerikos lietuviai 
nesnaudžia. Štai sužinome, 
kad Montevideo lietuviai turi ' 
Įsteigę radijo pusvalandį. Tai ! 
ir ten, matote, oro bangomis 
skamba lietuviškas žodis ir! 
lietuviška daina.

Argentinos Lietuvių Vienybė 
yra gražus, didelis lailyaštis. 
Gal Vienybės leidėjai nesu- [ 
pyks, jeigu jiems, tačiau, pa
stebėsime, jog jie savo laik
raštyje per mažai vietos . su
teikia Argentinos ir kitų Pie
tų Amerikos respublikų rei
kalams. Daug’ daugiau vie
tos pašvenčiama Lietuvai ir 
Jungtinėms Valstijoms.

Bent jau mums labai svarbu 
susipažinti su Pietų Amerikos 
kraštų gyvenimu ir polėkiais. 
Ten yra tūkstančiai lietuvių. 
Daugiau apie jubs žinių ir in
formacijų Argentinos Vieny
bėje ir Urugvajaus Darbe!

Smetonininkai gėdijasi va
dintis smeton in inkais, tai va- • 
dinasi “Tautininkų Centru.” į 
Bet tas jų centras amžinai su
smukęs. Tai galima spręsti 
kad ir iš jų pradžioje šio mė
nesio įvykusio “suvažiavimo.” 
Jų spauda džiaugiasi; kad 
suvažiavimui suplaukė su 
“stambiomis” ii’ smulkiomis 
aukomis viso labo net trys 
šimtai dolerių!

Toji politinė veislė neturi 
jokios ateities.

Beje, kur dingo Julius Sme-1 
tona, sūnus Antano Smeto
nos? Jau seniai jo vardas ne
beskamba nei Vienybėje, nei I 
Amerikos Lietuvyje, nei Dir-I 
voje. O buvo laikai, kai Ju-1 
liūs po kolonijas važinėdavo, į 
smetoniškus pamokslus saky
davo ir minėtus laikraščius 
savo kvaila išmintimi užpil-1 
dydavo.

Vyras pakilo sakalu, o nu-| 
tūpė paprasta varna!

Vienybės ir Draugo redak
toriai labai išsigandę Stalino. 
Tasai Stalinas, kad kaip, gali 
ateiti ir nuo' kojų nuversti 
visą Ameriką. Taip mano 
Tysliava ir šimutis.

Tysliava sužinojęs, kad 
Stalinas išsiilgęs laukia Ame
rikoje depresijos, ir todėl jai 
visur koją kaišioja (Vieny
bė, birž. 20 d.).

Šimutis gi įsitikinęs, kad 
Stalinas jau turi pasigavęs į 
savo bučių visą pusę gerų 
amerikiečių. Pavyzdžiui, jis 
neabejoja, kad Henry Wall
ace jau “atsidėjęs Maskvai 
agentauja.”

Dar daugiau. Ne kas kitas, 
kaip Stalinas, čionai trečiąją 
partiją organizuoja ir kėsina

mai ant demokratų partijos 
(Draugas, birž. 18 d.).

Kas gi prie to begalima pri
dėti ? Gal tik tiek, kad Tys
liava ir šimutis turėtų apsi
saugoti1: iš didelės baimės gą-
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Veteranu Vadovas 
Gina Komunistinių 
Veteranu Teises

Milwaukee, Wis. — Ame
rikos Veteranu Komiteto 
pirmininkas Charles Bolte 
pasmerkė kongreso komite
to pasiūlymą— neduot pen
sijų nei jokiu lengvatų ko
munistams karo vetera
nams ar komunistinio-judė
jimo rėmėjams, pagal da
bartini bilių. “Tai beprotiš
kas, tikrai neamerikoniškas 
pasiidymas,” pareiškė Bol
te Veteranų Komiteto su
važiavime. — “Kuomet vy
rai buvo imami armijon ir 
užmušami, niekas neklausė 
jų, kokiai politinei partijai 
jie priklauso.” Suvažiavi
mo delegatai pritarė savo 
komandieriaus kalbai.

Bolte, tačiaus, vėl užsi- 
puldinėjo Komunistų Par
tiją. Vyskupas B. Shiel sa
vo kalboj taipgi atakavo 
komunistus.

LAUKAN TAFTA!
REIKALAUJA CIO
POLITINIS VADAS

Columbus, Ohio. — Šios 
valstijos senatorius R. A. 
Taftas Washingtone turi 
pasitraukt iš vietos! šaukė 
Jack Kroll, nacionalis CIO 
Politinio Veikimo Komite
to direktorius. Kroli primi
nė milžinišką daugybę dar
bininkų protestų prieš “ne- 
vijonišką - baisūnišką re
publikonų Tafto - Hartley’o 
biliu. v

Ką Reakcija Vadins 
“Raudonaisiais”

Milwaukee, Wis. — “Ka
da mes reikalausime taikos, 
darbų ir laisves ateinan
čiais metais, už tai mes, 
turbūt, būsime smerkiami 
kaip raudonieji, — sakė A- 
merikos Veteranų Komite
to pirmininkas Bolte jų su
važiavime. — Ir mes nega
lėsime nutildyti šmeižikų, 
vis tiek kaip mes veiktume. 
Bet pats Amerikos Vetera
nių Komiteto gyvavimas 
yra pasipriešinimas toms 
jėgoms, kurios stumia mū
sų pasaulį linkui sunaikini
mo.”

CHIANG KAI-SHEKAS ŠAUKIA AMERIKĄ: GEEBEK NUO CHINŲ KOMUNISTŲ!
---------------------------- ra ‘, p--------------------------------------------------------------------------------------

Chinijos Tautininkai Sako: Jei Negausime Dar Keleto
Biliony Doleriy, Tai Chinai Komunistai Pražudys Mus!

' Nanking, Chinija. — Chi
nijos tautininkų seimo vi- 
ce-pirmininkas Sun Fo į- 
spėjo, kad chinų komunis
tai gali užimt visą Man-

lima su savo nervais nebesusi- 
kalbėti.

Stalinui dėl to, žinoma, 
būtų nei šilta, nei šalta. Mes 
gi netektumėm dviejų labai 
“protingų” balamūtų.
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Karščiausi Ginčai Verda Senate tarp 
Tafto Biliaus Rėmėju ir Jo Priešų 
-----------------------------------------------------B_____________________ O------------------------------------------------------------------

MOLOTOVAS NORI ŽINIŲ 
APIE MARSHALED PLANA

London. — Anglijos ir 
Franci jos a m b a sadoriai 
Maskvoje atsilankė pas už
sienini Sovietų ministrą 
Molotovą pasikalbėti apie 
Amerikos valstybės, sekre
toriaus siūlomą planą dėl 
ūkinių Europos reikalų su- 
bendrinimo ir ūkio-pramo- 
nės atkūrimo. Amerikos 
spauda rašė, kad Jungtinės 
Valstijos paremtų tą daly
ką bent keliais bilionais do
lerių. Molotovas atsakė, jog 
Sovietam reikia daugiau ži
nių apie šį sumanymą. Tuo 
tarpu Sovietai negali duoti 
jokio pareiškimo kas liečia 
tą planą.

Republikonas Ragina 
Priimt 30 Tūkstančiu 
Fašistinių Lenkų

Washington. — Republi
konas kongresmanas Ge
orge McKinnon davė pasiū
lymą kongresui — priimti 
Amerikon 30,000 fašistinių 
lenkų kareivių, kuriuos an
glai globoja Italijoje ir pa
čioje Anglijoje.

įsakyta Bostono Majorui 
Curley Sėst Kalėjimai!

Boston, Mass. — Gene- 
ralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras įsakė Bostono 
majorui Jamesui M. Curley 
atvykt į Washingtona ket
virtadienį šią savaitę ir eit 
kalėjimam Curley nuteistas 
pusę iki pusantrų metų ka
lėti už pašto vąrtojimą ap
gavystėms. Ctirley su sėb
rais išviliojo $60,000, siun
tinėdami laiškus tūliems 
žmonėms; užtat žadėjo 
jiem išgaut iš valdžios rie
bius karinių darbų'užsaky
mus. Dabar Curley sakosi 
“nesveikas” ir prašo dar 
nesodint jį kalėjiman.

VENGRŲ DVASIŠKIAI 
TAIPGI DALYVAVĘ 
SĄMOKSLE

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų komunistų spauda 
rašo, kad sąmoksle dėl Ven
grijos respublikos nuverti
mo dalyvavo ir keli kardi
nolo- Mindszenty sekreto
riai.

džuriją su 40 milionų gy
ventojų, jei Amerika grei
tai nepastiprins Chinijos 
valdovo Chįang • Kai-sheko.

Pasikalbėjęs su Chiang 
Kai-sheku. L jisai gąsdino, 
kad jeigu komunistai užval
dys .ištisą Mandžuriją, tai 
kilsiąs naujo pasaulinio ka
ro plavo jus. Tas tautininkų 
vadas baugino, jog iš Man
džurijos chinai komunistai

Reikia dar Ketverto Senatorių
Balsų Trumano Veto Atlaikyti

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 331 balsu prieš 83 
užgyrė republikonų Tafto- 
Hartlęy’o vergijos bilių 
penktadienį po to, kai pre
zidentas Trumanas jį veta- 
vo-atmetė. Už tą prieš-tmi- 
jinį bilių balsavo ir daugu
ma demokratų kongresma- 
nų. Prezidento veto prieš 
šį bilių parėmė 71 demokra
tas, 11 republikonų ir 1 
darbietis (Vito Marcanto- 
nio).

Nustelbt prezidento veto 
reikia dviejų trečdalių kon- 
gresmanų ir senatorių bal
sų. Bet republikonai ir re
akciniai demokratai kong- 
resmanai 55 balsais dau
giau, negu dviem trečda
liais užgyrė prezidento at
mestą bilių.

Senate dabar verda kar
ščiausi ginčai dėl Tafto-

Trumanas Aštriai Smerkė 
Tafto - Hartley’o Bilių

Washington. — Prezid. 
Trumanas, atmes damas 
orieš-unijinį Tafto-Hart- 
ley’-o bilių, ne tiktai raštu 
kongresui pasmerkė jį, bet 
ir per radiją išdėstė visai 
šaliai to biliaus blogumus* 
“Tai skandališkas pasimoji- 
mas išleisti toki įstatymą.— 
pareiškė prezidentas. —Įs
tatymas pagal ši bilių bū
tu blogas darbininkams, 
blogas pramonei ir blogas 
visai šaliai.”

Trumanas sakė, tas bi- 
lius siekia parblokšti darbo 
unijas ir yra pilnas “slap
tų spąstų” prieš darbinin
kus. Tafto-Hartley’o bilius

PROTESTU PASIRAŠY
SIĄS RENDŲ BILIŲ

Washington. — Demok
ratai pranašavo, kad prez. 
Trumanas tik su protestu 
pasirašysiąs kongreso už- 
girtą bilių dėl gyvenamųjų 
namų rendų kontroliavimo 
iki 1948 m. kovo 1 d. Tas 
bilius leidžia savininkams 
pakelti 15 nuošimčių ren- 
das, girdi, pagal “laisvą su
sitarimą” su įnamiais. Bet 
jei prezidehtas atmestų šį 

galėtų užkariaut visą Chi
nija, girdi, su “Sovietų pa
rama”, ir užimt Indiją ir 
kitus Azijos kraštus.

Sun Fo, su Chiang Kai- 
sheko užgyrimu, šaukėsi 
daugiau ginklų ir kitų ka
rinių reikmenų iš Jungti

y

Hartley’o biliaus. Demokra
tiniai biliaus priešininkai ir 
reakciniai jo rėmėjai per 
ištisą naktį iš penktadienio 
į šeštadienį be paliovos 
ginčijosi (viso jau 23 va
landas, šiuos žodžius bera
šant). Republikonai ryžosi 
greičiausiai pastatyt bilių 
galutinam senato balsavi
mui. Pažangieji demokratai 
senatoriai Taylor, . Pepper 
ir kiti stengėsi tolyn balsa
vimą atidėti, kad unijos ir 
šiaip pažangūnai galėtų pa
veikti daugiau senatorių 
užgirt prezidento veto ir 
taip atmušt Tafto-Hart- 
ley’o bilių.

Unijų vadai teigia, kad 
jiem pavykę patrauk t savo 
pusėn ketvertą tokių sena
torių, kurie pirmiau balsa- 

i vo už tą bilių. Bet reikią 
dar ketverto, kad būtų at
laikytas prez. Trumano ve-

“aiškiai grūmoja pavojum 
sėkmingam veikimui demo
kratinės mūsų visuome
nės”, kaip nurodė preziden
tas, vetuodamas šį bilių.— 
Tas bilius giliausiai įveltų 
valdžią i privačius ekono
minius dalykus ir kirstųsi 
su svarbiaisiais mūsų de
mokratinės santvarkos pa
grindais. To biliaus pos
mai iššauktų daugiau strei
ku, o ne mažiau. Toks ista- 
tymas neprisidėtų nei prie 
jokio progreso.”

Trumanas pabrėžė, jog į- 
statymas paga 1 tą bilių tik 
ardytų tautinę amerikiečių 
vienybę ir keltų suirutę.

EISENHOWER KVIE
ČIAMAS Į UNIVERSI
TETO PREZIDENTUS

Washington. — Columbi- 
jos Universiteto valdyba 
New Yore kvietė generolą 
Eisenhowerį į to universi
teto prezidentus. Eisenho
wer dabar yra armijos šta
bo galva.

bilių, tai birž. 30 visai už
sibaigtų vendų kontrolė.

nių Valstijų. Jis tvirtino, 
kad Mandžurija esanti 
svarbesnė pasaulinei tai
kai, negu Graikija ir Tur
kija. Todėl Sun Fo karštai 
ragino Ameriką pritaikyti 
Trumano mokymą Chinijai 
prieš komunizmą. Tam tik

INDIJOS KUNIGAIKŠČIAI 
ŽADA NEPASIDUOTI

Kalkutta, Indija. — Hy- 
derabado ir Travancore ku
nigaikščiai užreiškė, kad 
jie laikys savo kunigaikšti
jas kaip nepriklausomas 
valstybes Indijoje. Supran
tama, kad ir kiti kunigaik
ščiai skelbsis nepriklauso
mais. 600 kunigaikščių val
do apie pusę Indijos žemės.

Anglija, padalindama In
diją į dvi dalis — indusų 
Indostaną ir mahometonų 
Pakistaną — sakė, kuni
gaikštijos galės prisidėti 
prie vieno ar kito; Angli
ja, girdi, nepripažins kuni
gaikštijų kaip nepriklauso
mų valstybių.

Graikų Monarchistai 
Sušaudė 17 Kovotojų 
Už Demokratiją

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai pagal savo teisi
mo sprendimą, sušaudė 17 
politinių kalinių, kuriuos 
paskelbė “išdavikais.” Tarp 
sušaudytų yra 3 komunis
tai ir 14 kitų kovotojų ųž 
demokratiją Graikijoje.

Pasirašyta Sutartis dėl 
“Paskolos” Graikijai

Washington. — Jungtin. 
Valstijos ir Graikijos mo- 
narchistų valdžia pasirašė 
sutartį dėl 300 milionų do
lerių paskolos monarchis- 
tams prieš “bolševizmo” | 
pavojų. Amerikos atstovai, i 
Graikijoje, pagal savo nuo
žiūrą skirstys tuos pinigus 
kariniams bei kitiems tiks
lams. Amerika išsiderėjo, 
kad monarchist^! leistų a- 
merikiniams koresponden
tams tėmyti ir pranešinėti, 
kaip ta “paskola” bus var
tojama. Tuo tarpu Graiki
jos valdžia leidžia vis žiau
resnius reakcinius įstaty
mus.

MILIONAI DOLERIŲ 
ŠAUKIMUI Į ARMIJĄ

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo depart- 
mentas paskyrė puspenkto 
miliono dolerių N. W. Ayer 
kompanijai, kad jinai skel
bimais spaudoje šauktų 
jaunus , vyrus savanoriai 
stoti į armiją. L, 

slui jis prašė iš Juhgtinių 
Valstijų net bilionų dolerių 
paramos diktatoriškai Chi
ang Kai-sheko valdžiai.

Verksmingame savo atsi
šaukime Sun Fo, tautinin
kų seimo vadas, kartotinai 
kurstė Ameriką prieš So
vietų Sąjungą. Jis pasako
jo, būk Sovietai laviną chi
nų .komunistų kariuomenę, 
būk tiem chinam padedą.
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Nuteisti Kalėjiman 
22 Allis-Chabners 
Streiko Dalyviai

Milwaukee, Wis. — Tei
sėjas R. J. Steinle paskyrė 3 
iki 5 mėnesių kalėjimo dvi
dešimt dviem CIO Auto. 
Darbininkų Unijos sky
riaus vadam ir nariam, gir
di, už teismo paniekinimą. 
Jie dalyvavo daugmeniš- 
kuose streikierių pikietuose 
prieš Allis-Chalmers kom
paniją, nors teismas buvo 
uždraudęs masinius pikie- 
tus. Teisėjas Steinle kartu 
nubaudė unijos skyrių 
$250.

Neamerikinių Veiksmų 
kongresinis komitetas Wa
shingtone tyrinėja kaltini
mus, kad du dabar nuteis
ti unijos vadai, Buše ir 
Harold Christoffel, “komu
nistiniai” veikę tame strei
ke. Streikas tęsėsi 11 mėne
sių, iki darbininkai sugrįžo 
dirbti be sutarties su kom
panija.

IRANAS GAUNA 25 
MILIŪNUS DOLERIU 
IŠ AMERIKOS

Washington.— Amerikos 
valdžia praeitą penktadienį 
suteikė Tranui (Persijai) 25 
milionus dolerių “paskolos” 
—kreditų. Už tuos kreditus 
Iranas ginkluos savo 100,- 
000 vyrų armiją ir 24,000 
kariniu žandarų. Ameriko
nas pulkininkas Schwartz- 
kopf yra vyriausias Irano 
policijos komandierius.

Chinų Komunistai 
Šluoja Tautininkus

Peiping, Chinija. — Chi
nų komunistų kovūnai atė
mė iš Chiang Kai-sheko 
tautininkų Tsanghsien mie
stą su Tientsin - Pukow ge
ležinkelio stočia ir įsiveržė 
į Szepingkai miestą, 70 my
lių nuo Changchuno, Man- 
džurijos sostinės. Komunis
tai visomis pusėmis apgulė 
Changchuną. Jie taipgi ar
tėja prie Fushano, milžiniš
kų angliakasyklų srities, o 
iš ten tiesioginiai grūmoja 
Chiang Kai-sheko armijai 
Mukdene, Mandžurijos did-^ 
miestyje.

ginkluoti korėjiečiai iš So
vietų užimtos šiaurinės Ko
rėjos dalies, ir 1.1.

Teheran. — Irako val
džios pereekiojama Barza
ni gentė, apie 800 žmonių, 
persikraustė į Sovietų že
mę.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Jūrininkų Laimėjimas
Daugiau kaip du šimtai tūkstančių prekybos laivy

no jūrininkų laimėjo svarbų mūšį su laivų kompanijo
mis. Bėgiu keleto dienų susilaikymu nuo darbo jie pri
vertė jas išpildyti jūrininkų unijos reikalavimus — algų 
pakėlimą keletu nuošimčių ir darbo sąlygų pagerinimą.

Laivų kompanijos, matyt, manė, kad jūrininkai ne
drįs mesti darbą. Jos manė, kad jūrininkų eilės pasida
lins ir tai bus galas pačioms unijoms, kurios kompani
joms, aišku, yra peilis po kaklu. Jos tuo būdu atsisakė 
klausyti unijų reikalavimo, kad būtų susitarta ir nau
jas kontraktas pasirašyta. Samdytojai labai daug tikė
josi iš Kongreso pusės. Ten, mat, tapo priimtas Taft- 
Hartley bilius, atkreiptas prieš unijas. Jie vaizdavosi, 
kad jūrininkai išsigąs ir nestreikuos.

Bet visos tos samdytojų viltys neišsipildė. Dar kar
tą organizuoti darbininkai parodė pasitikėjimą savo or
ganizacijomis ir tikrai gražų solidarumą. Per porą tre
jetą dienų visas prekybos laivynas tapo sudemoralizuotas 
ir šimtai laivų nebegalėjo pasijudinti iš uostų. Labai 
greitai samdytojai įsitikino, kad su organizuotais jūri
ninkais reikia susitarti ir išpildyti jų reikalavimus.

Nuo Pažadų Prie Darbų
International Ladies’ Garment Workers Unijos 

konvencijoje kalbėjo William Green, Amerikos Darbo 
Federacijos. Jis dar kartą pabrėžė degantį reikalą darbo 
unijų vienybės. Jis teisingai pasakė, kad visa Amerikos 
darbininkija nekantriai laukia Federacijos ir CIO apsi- 
vienijimo. Taip pat jis sakė tiesą, kai jis sakė, kad su
vienytos darbo unijos į vieną nacionalį centrą tuojau 
galėtų gauti,apie dešimt milijonų naujų narių. Tuo bū
du, Green sako, Amerikos unijistų skaičius pakiltų iki 
dvidešimt penkių milijonų.

Green pažadėjo, kad vėl neužilgo bus sušauktas Fe
deracijos ir CIO vienybės komisijų susirinkimas tolimes
niam svarstymui organinės vienybės reikalo.

Green pažadėjimai yra puikūs. Bet tie pažadėjimai 
neprivalo pasilikti tiktai ant popierio. Be jokio delsimo 
abiejų judėjimų lyderiai privalo imtis konkrečių žygių 
dėl sukuopimo visų darbininkų jėgų į vieną judėjimą. O 
pirmiausias žygis linkui tokio organinio unijų apvieniji- 
mo į veną centrą turi būti be jokio atidėliojimo išvysty
mas bendros unijų veiklos įvairiais bėgančiais reikalais. 
Per bendrąją veiklą į organinę vienybę — štai vyriausias 
dienos šūkis visoms darbo unijoms — tiek Amerikos 
Darbo Federacijos, tiek Industrinių Organizacijų Kon
greso (CIO).

Bažnyčia ir Militarizmas
Žymi Amerikos katalikų bažnyčios hierarchijoje as

menybė kun. Edmund A. Walsh yra nariu prezidento 
Trumano komisijos dėl visuotino militarinio lavinimo. 
Toji komisija, kaip jau žinoma, patarė Kongresui be 
delsimo įvesti visuotiną Amerikos jaunų vyrų militarinį 
apmokymą. Dabar kun. Walsh pasirodė prieš Atstovų 
Buto Ginkluotos Tarnybos Komisiją ir gynė anos komi
sijos rekomandenciją. Jis pasakė, kad jis šimtu procen
tų pritaria komisijos pasiūlymui. Jis reikalauja, kad 
America apsiginkluotų nuo kojų iki galvos. Dabar esanti 
tokia pasaulio padėtis, jog reikalingas esąs stipriausias 
Amerikos apsiginklavimas.

Vadinasi, katalikų bažnyčios dvasiškija kun. Walsh 
Itįpomis pasisakė už Amerikos sumilitarizavimą.

O kam tokia jėga dabar reikalinga? Jos reikalauja 
militaristai ir visi reakcijonieriai.

Kun. Walsh reikalauja apsiginklavimo prieš komu
nizmą. Bet jis juk žino, kad tai yra blofas ir apgavys
tė. Hitleris kalbėjo apie karą prieš komunizmą, bėt pir
miausiai užpuolė ir sutrempė kapitalistines šalis. Komu
nistinė šalis ėjo išvien su demokratinėmis kapitalistinė
mis šalimis prieš fašistines kapitalistines šalis. Dabar 
Hitlerio programą ir šūkius priėmė Amerikos reakcijo
nieriai.

Fašistinių-hitlerinių šalių' militarinės jėgos sutriuš
kintos. Jungtinių Tautų Generalinis Seimas priėmė re
zoliuciją už sumažinimą ginklų. Visi mato, kad nebėra 
pateisinimo didelėms armijoms. Be to nepaiso naujo ka
ro 'kurstytojai. Jie reikalauja daugiau ginklų, didesnių 
armijų. Ir prie jų balso .prideda savo balsą katalikų 
bažnyčios dvasiškija.

Argi Tiesa?
Labai garsiai šiandien visoje Amerikoje skamba to

kia meliodija: Mes esame visiškai šventi ir nekalti, mes 
nenorime savo santvarkos, savo papročių ir supratimų 
užkarti niekam pasaulyje!

Tai, žinoma, gryniausia netiesa. Amerikiečiai, kurie 
nustato šias gaires, sušilę darbuojasi užkarti kapitaliz
mą ir reakciją visam pasauliui. Ką gi mūsų doleriai ir 
ginklai daro Graikijoje ir Turkijoje? Ką mūsų ginklai

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PIETŲ AMERIKOS LIE
TUVIAI PAS URUGUA
JAUS PREZIDENTĄ

Šių metų vasario 24 d. 
Argentinos ir Uruguajaus 
lietuvių delegacija lankėsi 
pas Uruguajaus tuometinį 
prezidentą Dr. J. J. Amėza- 
gą tarybinės Lietuvos pri
pažinimo reikalais. Tai bu
vo svarbi misija ir ją įdo
miai aprašo B. Ūsonis, ar- 
gentinietis, dalyvavęs tame 
žygyje. B. Ūsonis tai smul
kiai aprašo savo įspūdžiuo
se, telpančiuose argentinie
čių Vienybėje.

Drg. Ūsonis rašo:
24 dieną skaistus ir gražus 

rytas, šiandieną tilrime at
likti vieną iš svarbiausių sa
vo pareigų, turėti pasimaty
mą su Urugvajaus Respubli
kos prezidentu Dr. įj. J. 
Amėzaga. Mūsų, delegacijai 
pranešta atvykti į prezi
dentūros rūmus 11 valandą 
ryto. Stengėmės, kad nepa
sivėluoti. Nuvykęs į paskir
tą vietą jau • radau gražų 
būrį savo tautiečių, kurie 
buvo’ budresni ir už mane. 
Prislinkus vienuoliktai va
landai mūsų delegacijos pir
mininkas draugas A. Vaivus- 
kas pranešė, kad jau esame 
kviečiami pasimatyti su pre
zidentu. Mūsų skaitlinga 
delegacija, kurią sudarėme 
virš šešios dešimtys asmenų, 
žengėme į vyriausybės rū
mus.

čia maloniai buvome pa
kviesti įeiti į svečių priėmi
mo salę. Po mažos pertrau
kos atėjo pas mus iš savo 
raštinės ir valstybės prezi
dentas Amėzaga. Maloniai 
žodžiu mus pasveikinus, pra
dėjome kalbą apie šios de
legacijos atsilankymo tikslą. 
Draugas A. Vaivuskas, gra
žiai apdirbtos knygos formo
je, įteikė prezidentui Urug
vajaus demokratinių lietuvių 
peticijas su 1,500 parašų 
pageidaujant, kad Urugva
jaus demokratinė vyriausybė 
galutinai panaikintų diplo
matinius ryšius su buvusios 
smetoninės fašistų valdžios 
atstovu K. Griaužiniu ir su
darytų naujus diplomatinius 
atstovų pasikeitimus su da
bartine Lietuvos liaudies val
džia. Taipgi priminėme, kad 
Urugvajaus naujos vyriausy
bės perėmimo akte, kuris 
atsibus 1 dieną kovo šių me
tų, Griaužinio dalyvavimas, 
kaip valstybes atstovo, būtų 
labiau negu juokingas, nes 
Lietuvos valdžia neskaito jo 
nei už jokį ministerį, o jis 
niekur jokios kitos valdžios 
neturi ir, be to, šis “minis- 
teris” Pietų Amerikos lietu
viams gerai yra žinomas, 
kaip aktyvus nacifašistų 
agentas,’ kuris ir dabar nesi
liauja savo fašistiniais dar
bais veikti užsienyje gyve
nančių savo tautiečių tarpe.

Prezidentas, atydžiai per
skaitęs peticijų įžangą, tarė:

—Jūs šioje respublikoje 
turite visas teises naudotis 
lygiomis politinėmis, kultūri
nėmis ir tikybinėmis laisvė
mis, kaip ir visi Urugvajaus 
piliečiai. Esate laisvoje ša
lyje, kurioje ateiviai neski
riami nuo čiagimių, yra ly
gūs prieš šios šalies Konsti
tuciją, laiduojančią . nevaržo
mai . vystyti visuomeninę vei
klą visų piliečių gerovei ir 
progresui. Darbuokitės ir 
būkite tokiais gerbiamais lie
tuviais mūsų krašte, kokiais 
buvote iki šiol. Plačiai nau

dokitės mūsų konstituciniais 
įstatymais, nes mūsų akyse 
jūs esate to užsitarnavę ir to 
.verti. '

—Urugvajaus vyriausybei 
yra žinoma, jog čia gyvenan
tieji lietuviai pasižymi savo 
lojalumu krašto įstatymams 
bei tvarkai.

Pereidamas prie peticijos 
reikalo prezidentas pasakė: 

—Tokiu būdu, jūs pagei
daujate, kad Urugvajus su
darytų kultūrinius, prekybi
nius ir diplomatinius santy
kius su dabartine Tarybų 
Lietuvos valdžia, šios jūsų 
kolonijos pastangos man at
rodo visai teisėtos ir labai 
savo vietoje, šiandien pat 
aš apie tai pasistengsiu pasi
tarti su Užsienio Reikalų mi
nistru ir taipgi rekomenduo
siu šį reikalą naujajam1 ša
lies prezidentui Don Tomas 
Barreta.

Aųie buvusią Lietuvos fa
šistinę santvarką preziden
tas pareiškė:

— Taip, šiam klausimui be
reikia galutino formalumo. 
O tas formalumas yra visai 
paprastas: bereikia sena
jai Lietuvos valdžiai pa
gaminti mirimo liudijimą, 
tokį liudijimą, kuris yra iš
duodamas mirus bet kokiam 
eiliniam piliečiui. šis for
malumas bus greitu laiku ga
lutinai atliktas taikos konfe
rencijoje. Urugvajui iš sa
vo pusės, nėra jokių kliūčių 
užmegsti ir palaikyti kuo 
draugiškiausius ryšius su 
Lietuvos liaudies valdžia.

Prezidentas atsisveikinda
mas pakartotinai palinkėjo 
Urugvajaus lietuviams tęsti 
sėkmingą darbą šio krašto ir 
mūsų gimtosios žemės liau
dies gerovei, remiantis tei
singumo ir demokratijos dės
niais. Tokie yra išsireiški
mai tuo laiku buvusio Urug
vajaus prezidento, laike pa
simatymo su pažangiųjų or
ganizacijų ir spaudos lietu
vių delegacija.

Vasario 24 dieną baigiąs 
atlikti savo misiją preziden
tas aiškiai pasakė, kaip 
Urugvajaus vyriausybė žiūri 
į smetonininkų “ministrus” 
bei jų vadovaujamas gaujas. 
Galima pilnai tikėtis, jog ir 
naujasis prezidentas, Don 
Tomas Barreta, ’ laikysis 

» Urugvajaus Konstitucijos 
demokratiniais dėsniais ir 
pagreitins nutraukimą ryšių 
su visais fašistiniais agentais 
ir jiems įteiks “laidotuvių” 
liudijimus. • *

Mūsų delegacijai atsisvei
kinant su p. prezidentu, 
spaudos reporteriai paleido 
savo apartus į darbą, užfik
suodami šį istorinį lietuvių 
žygį savo nuotraukomis. Vė
liaus vietos dienraščiai talpi
no lietuvių delegacijos nuo
traukas, pažymėdami jos 
apsilankymo tikslą. Sekan
čią1 dieną taipgi vietos spau
doje buvo pažymėta, kad 
lietuvių delegacijos įteik
tos peticijos tapo perduotos 
Užsienio Reikalų ministeri
jai.

Išėjus iš prezidencijos rū
mų, rpūsų delegacija savo at
minčiai padarė . nuotrauką 
prie Urugvajaus tautos lais
vės herojaus Gervasio Arti- 
gas paminklo. Besirengiant 
skirstytis namo, urugvajie
čiai pranešė liūdną žinią, 
kdd mirė vienas iš geriausių 
Urugvajaus darbo liaudies 
vadų ir jos reikalų gynėjų 
d r. Pedro Ceruttf Crosa. Jo1) 
kūnas randasi pašarvotas

veikia Chinijoje? Kokią santvarką mes kuriame Japo
nijos, Korėjos, Vokietijos žmbnėms, jeigu ne kapitalisti
nę? Argi mūsų pareigūnai ne su baime ir desperacija 
atsineša į kiekvieną kurioj nors šalyje žmonių pasimo- 
jimą pakeisti kapitalistinę santvarką socialistine san
tvarka ?

PATAISA
šeštadienio editoriale sakoma, kad Hitlerio armi

jos įsiveržė į Tarybų Lietuvą 1941 metų birželio 21 d. 
Faktinai įsiveržimas buvo padarytas birželio 22 dienos 
anksti rytą. Šiaip editorialo prasmė pasilieka ta pati.

Urugvajaus Komunistų Par
tijos Centre. Nutarėm, kam 
sąlygos leidžia, nueiti į lai
dotuves ir atiduoti šiam 
brangiam darbo žmonių 
draugui savo paskutinę pa
garbą. (“Vięnybė,” 1947 m. 
gegužės 14 d.)

Uruguajaus ir Argenti
nos lietuviai atliko tikrai 
gražų ir pavyzdingą darbą 
apsilankydami pas Urugu
ajaus respublikos preziden
tą.

Neskaitlinga Urugua
jaus lietuvių kolonija, bet 
1,500 jos narių lietuvių, 
pasirašė po peticija, ragi
nančia Uruguajaus vyriau
sybę galutinai sutraukyt vi
sokius ryšius su smetoninės 
valdžios likučiais ir užmeg- 
sti diplomatinius ryšius su 
nauja Lietuva, tarybine 
Lietuva!

Tai, iš tikrųjų; didelis 
darbas!

Kompanijos ir bankai visai nekreipė domės, kad 
George N. Whitaker prarado regėjimą kariaudamas už 
savo šalį Pacifike. Kai tik jis nebepajėgė užsimokėti 
morgičiaus, jam ir jo šeimai grėsė išmetimas iš namų. 
Tačiau jo kaimynai paisė, stojo jo ginti. Jie kreipėsi į 
San Francisco miestd viršininkus ir čia matome miesto 
veikiantįjį majorą Jesse Colman (dešinėje) pažadant 
paramos.

Kaip Aš Sušaudžiau Mussolinį
Italijos patrijotinčs-partizaninės armijos pulkininkas rašo apie paskutines Benito 

Mussolinio dienas ir apie tai, kaip dučė atsistojo -po partizanų šautuvu!
Rašo puĮk. Valerio-Walter Audisio.

Aš sušaudžiau Mussolinį čiupti sykiu su Mussoliniu.
eidamas savo pareigas. Kai 
jis buvo negyvas, nejaučiau 

• aš neapykantos neigi pasi
didžiavimo, nei išdidumo 
neigi jam simpatijos. Atli
kau tik tai, kas man buvo 
įsakyta atlikti: Mussolinis 
buvo negyvas. Mano parei
ga buvo atlikta!

Jis nemirė didvyriškai. 
Jis mirė susmukęs, pablū- 
dęs baimėje.

Mes buvome * palociuje 
Brerra, Milane, vyriausia
me Laisvės Savanorių šta
be, Šiaurės Italijos Išlaisvi
nimo Tautinio Komiteto 
militariniame skyriuje, kai 
gavome pranešimą, kad 
Mussolinis jau yra sučiup
tas. Žinia apie jo suėmimą 
atėjo telefonu iš Menaggio 
1945 m. balandžio 27 d. 8:30 
v. v. Pranešė Iždinės Gvar
dijos komandierius. Po to 
mes jau neapleidome savo 
štabo raštinės. Laukėme 
tolimesnių smulkmenų. Ga
vome du kitus pranešimus, 
patvirtinančius Mussolinio 
suėmimą — vieną 11:30 v. 
tą pačią naktį, kitą 1:20 
ryto. Šitie pranešimai su
teikė mums visapusį pa
veiksią to, kas ten įvyko.

Garibaldžio Par tizanų 
brigada suareštavo nacių 
ir italų fašistų koloną ba
landžio 27 d. apie 8 vai. ry
to tarpe miestelių Musso ir 
Dongo.

Šioje kolonoje buvo ir 
Mussolinis, pasislėpęs vo
kiečių tanke, — dalykas, 
kurio partizanai nebuvo ži
noję. Tuo metu, kai parti
zanai darė kratas suim
tiems fašistiniams kali
niams, Mussolinis iššoko iš 
tanko ir perbėgo į vokiečių 
sunkvežimį; ten jis skubo
tai įsivilko į nacių lakūno 
master -saržento uniformą. 
Paskui jis pasislėpė sunk- 
vežimyj, krūvoje užklodalų 
(blanketų), švarkų ir kito
kių daiktų, besisiekdamasp 
tuo būdu išsigelbėti nuo 
partizanų.

Kai partizanai jį surado, 
Mussolinis skundėsi jiems 
šitokiais žodžiais:

— Vokiečiai bandė męne 
užtroškinti šituose užkloda- 
luose ir rūbuose...

Partizanai Mussolinį su
ėmė ir drauge su jo sugu
love, Clara Petacci, nuga
beno į vieno valstiečio na
mus, esančius Bonzanigo 
kaime, netoli Dongo. 50 ki
tų italų fašistų buvo7 šu-

Visą tą naktį mūsų vy
riausioji vadovybė laikė 
nepertraukiamą posėdį.

Mirtis Kriminalistams!
1:30 v. ryto aš gavau į- 

sakymus: Man buvo įsaky
ta vykti į Dongo ir praves
ti gyveniman No. 5-to De
kretą.

Šis dekretas buvo išleis
tas Tautinio Išsilaisvinimo 
Komiteto bal. 25 d. — die
ną, kurią partizanai atvi
rai paskelbė savo sukilimą 
— ir Tautinis Komitetas 
patapo Romos vyriausybės 
atstovu Šiaurės Italijoje. 
Dekrete buvo nurodyta, 
kad visi fašistų vadai turi 
būti baudžiami mirties 
bausme.

Man nebuvo pasakyta, 
kurie iš tų 51 kalinių, esan
čių Dongo miestelyj, turėjo 
būti pasmerkti mirčiai. Vi
sa tai buvo palikta mano 
nuosprendžiui. Pasiliko 24 
vai. mano uždaviniams at
likti. Per tąsias 24 vai. ma
nyje glūdėjo vienintelė 
mintis: nei jokia kliūtis ne
privalo mano pasimojimui 
sutrukdyti — privalau išti
kimai atlikti man paskirtą 
misiją.

Kai aš apleidau vyriausį- 
jį štabą, turėjau su savimi 
partizaniškus dokumentus, 
taipgi pasą, garantuojantį 
man saugų perėjimą pro 
sargybas, — pasą, anglų 
kalboje parašytą kapitono 
E. Q. Daddario, kuris tą 
vakarą atvyko į Milaną a- 
merikinės militarinės misi
jos reikalais. Pase buvo į- 
rašyta sekamas:

“Milanas, 1945 m. bal. 28 
d.: . pulk. Valerio (kuris 
taipgi yra žinomas ir Mag- 
noli Giovani Battista Di 
Cesare vardu) yra italas 
karininkas, priklausąs Lai
svės Savanorių aukštajai 
vadovybei. Pagal Šiaurės 
Italijos Komiteto įsakymą, 
jis yra siunčiamas su svar
bia misija į Como miestą ir 
Como provinciją. Jis- yra 
autorizuotas tenai- veikti 
laisvai su savo ginkluotais 
palydovais.”

Ypatingo dėmesio krei
piau pasirinkime savo pa
dėjėjų — iš viso tryliką iš
bandytų Lombardijos parti
zanų; visi buvo gerai išsi- 
trainiravę, gabūs, smarkūs 
ir disciplinuoti vyrai.

Aukštosios vadovybės ga-

radžiuje išsirinkau juodą 
Fiat automobilių, įsakiau 
uždėti naujus taierus, pri
pilti pilną “tanką” gazolino 
ir gerai patikrinti motorą. 
Palydovu pasirinkau moto
rinį sunkvežimį, priklau
santį elektrainės kompani
jai. ♦
Patikrinau savo Sten šau

tuvą ir Guernica revolverį, 
kurį aš atėmiau nuo suimto 
nelaisvėn fašisto leitenan
to - pulkininko. Mano gin
klai, atrodė, yra geriausioje 
tvarkoje. Truputėlį prieš 
aušrą, šaltoką, darganųotą 
ir lietingą rytą, mes aplei
dome Milaną, išvykdami 
šiaurės link.

Trylika mano draugų ne
turėjo mažiausio suprati
mo, kas jiems teks daryti. 
Tik tuomet, kai jau mes bu
vome kelyje, aš pasivadi
nau į šalį jų vadą ir pasa
kiau jam mūsų misijos tik- 

i slą. Žinią jis pasitiko dide
liu džiaugsmu. Kitiems aš 
tik tiek pasakiau:

— Menu, kad jums ne
teks niekur militarinių žy
gių atlikti. Tačiau, jei tai 
būtų reikalinga, esu tikras, 
kad jūs atliksite visa, kas 
bus įsakyta.

Jie tyliai išklausė mano 
pareiškimo. Viskas ėjo gra
žiai ir gerai.

Susitinku Mažų Kliūčių
Pats negalėjau suvokti, 

kas tą lietingąjį rytą mano 
galvoje maišėsi, kai mes va
žiavome šlapių, purvinu ke
liu linkui Como miesto. Aš 
nebuvau Mussolinio matęs, 
nepaisant to, kad jam šalį 
valdant, buvau įkištas pen- 
keriems metams kalėjimdfi 
ir išdeportuotds dėl mano 
politinės veiklos. Aš turbūt 
klausiau savęs keleto klau
simų: Kaip jis atrodys? Ką 
jis sakys? Kaip jis pasitiks 
mirtį?

Kiek tai liečia mano žy
gį, man rūpėjo, kad tik ne
pavėluoti, kad tik važiuoti 
greičiau ir greičiau, kad tik 
nepadaryčiau kokios nors 
klaidos, nes jei taip įvyktų, 
tai priešas galėjo per savo 
šnipus sužinoti mūsų misi
jos paslaptį ir mums pa
kenkti.

(Bus daugiau)

Tokio.— Amerikonai per
traukė iki rugp. 4 d. savo 
teismą prieš 25 karinius ja
ponų kriminalistus.
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GAL JAUNYSTES VERSMĖ 
YRA SMEGENYSE?

KODĖL VĖŽIO LIGA TAIP 
PLINTA KŪNE?

Seniau žmonės ieškodavo 
stebuklingų jaunystės vers
mių ir gyvybės eleksiro, 
kad galėtų amžinai jauni 
pasilaikyti. Tie žmonės bu
vo svajotojai, ir jiems ne
pavyko surasti begalinės 
jaunystės sekreto. Bet 
mokslui, galbūt, pasiseks 
išrasti būdus, kaip jaunystę 
ilgai palaikyti ir žmogaus 
amžių “neribotai” pratęsti.

Raktas į jaunystės šalti
nį galis būti mažuose ner
vų celių-narvelių lizduose 
vidurinėje smegenų dalyje, 
rašo mokslinis amerikonų 
žurnalas Science News Let
ter.

Kada tuos smegeninės 
narvelius pažeidžia tokia 
liga, kaip miegligė (encefa- 
litis), tai ir visai jauni 
žmonės atrodo kaip seniai.

Gal ir kitos juntamos ar 
nejuntamos ligos paliečia 
smegeninius ir kitus kūno 
narvelius ir sendina žmo
gų. Giliau patyrinėjus, kaip 
įvairūs nesveikumai veikia 
tuos narvelius-celes, gal bus 
galima juos . apsaugoti ir 
žmogaus amžių stebėtinai 
pailginti, sakė Columbijos 
Universiteto profesorius S. 
Philip Goodhart, kalbėda
mas neseniai įvykusiame 
Atlantic City suvažiavime 
Amerikonų Senatvės Gydy
tojų Draugijos.

Dr. Goodhart gydė ir ty
rė daug žmonių, kurių li
gos svarbioji gusta buvo ’

Kokių Keistumų Kartais Būna 
Gamtoj, pas Žmogų ir Gyvūną
NE LENGVAS DARBAS 
GAUTI ŽMON4

Dakakari gentės negrai 
vyrai Afrikoje skaitosi ro
mantiškiausiais meilužiais 
pasaulyje. Ten gauti žmoną 
nėra baikos. Net septyni 
metai sunkaus dar
bo yra kaina, kurią ten 
vyras turi užmokėti už 
pačią, jeigu nori apsivesti. 
Savaime aišku, kad tokiuo
se apsivedimuose išsiskyri
mai — didelė retenybė.

VALGĖ ANGLIS
IR GYVENO

Simon Popov, gyvenęs 
Rusčiuke, Bulgarijoj, per 
visą savo gyvenimą suval
gė tris tonus anglių, sunau
dojant apie pusę svaro kas
dien. Jis tai daręs tik sau 
žinomais sumetimais.

KARALIAMS GALĄ 
LEMIANTIS GRABAS

Danijoj randasi ypatin
gas, 3,300 metų senumo 
medinis karstas, padirbtas 
iš vieno medžio kamieno. 
Šis grabas yra susijęs su 
keleto karalių nelaimingais 
likimais ir todėl pasidarė 
prietaringu, karaliams ga
lą lemiančia baidykle.

Savo laiku šis grabas 
pirmiausia buvo pasiūlytas 
Italijos karaliui Humber- 
tui, 1900 metais, ir Hum- 
bertas ne užilgo po to bu
vo nužudytas.

Sekantis šio grabo pasiū
lymas buvo padarytas Ser
bijos karaliui Aleksandrui, 
kuris taip pat tapo nužudy
tas 1903 m.

Sekantis pasiūlymas duo
tas Turkijos valdonui Ab
dul Hamidui—ir šis neteko 
sosto. '

Pagalios, 1912 metais pa

viduriniai-apatiniuose sme
genų narvelių mazguose. 
Šie narveliai tarnauja 
kraujo apytakai, širdięs 
veikimui, maisto virškini
mui ir tūliems kitiems kū
no mechanizmams. Tarp tų 
narvelių taip pat yra ūpo- 
jausmų centrai. Su šiais 
narveliais susijungęs ir vir
šutinis smegenų sluoksnis, 
kuriame vyksta protavi
mas.

Tarp ligonių, kuriuos 
daktaras Goodhart tyrė, 
buvo jauna graži moteris. 
Encefaličio liga per kelis 
mėnesius taip susendino tą 
.buvusią gražuolę ir padarė 
jos veidą tokį šlykštų, kad 
sunku buvo žmogui prisi
versti į ją pažiūrėti.

Panašiai atsitiko ir dviem 
kitiem tokiem ligoniam. 
Keli mėnesiai ligos tuose 
smegenų narveliuose taip 
nusendino juos, kaip ilga 
metu eilė.

“Ar žmogaus išvaizda 
metams beinant nuo gimi
mo iki senatvės keičiasi dėl 
ligų (nors jos būtų ir ne
juntamos) ?” dr. Goodhart 
statė klausimą suvažiavu
siems senatvės gydyto
jams. “Ar yra pagrindo ti
kėtis, kad mokslas atras, 
kaip pastoti kelią ligai, ar
ba išvystys tokį atsparumą 
prieš ligą, kad žmogaus 

j amžius galės būti pailgin
tas neribotiems laikotar
piams?”

N. M.

siūlyta Graikijos karaliui 
Jurgiui ir šis buvo nuga
labintas.

Todėl šis grabas iki šiol 
tebėra tuščias ir tebelaukia 
kokio karališko okupanto.

STEBĖTINO ATSPARU
MO SENOVINIS PERSŲ 
PASTATAS

Netoli nuo Bagdado ran
dasi griuvėsiai senovinio 
“Baltojo Palociaus”, . ku
riuose gyveno Persijos im
peratorius Chosroes, vieš
patavęs 530 metais. Tų 
griuvėsių ypatinga dalis tai 
121J pėdų aukščio lanko 
pavydalu išgaubtas pasta
tas, tvirtai tebesilaikantis 
iki šiol, nors neturi jokių 
ramsčių, neigi kokių kitų 
sutvirtinančių priemonių.

Per 14 šimtmečių šis pa
statas atsilaikė prieš viso
kias katastrofas ir prieš 
naikinančią laiko įtekmę. 
Tai esąs pavyzdis senovi
nės architektūros, kuri to
kiu savo atsparumu net 
moderniškiem architektam 
sudaro ne mažą galvosūkį.

SVEIKA IR GRAŽI 
BE SALDUMYNŲ

Burns, Ore., gyvenanti 
gana graži ir sveika mote
ris, Leonarda Lazarus, tu
rinti jau 45 metus amžiaus, 
tačiaus per visą savo amžių 
niekad nėra ragavusi cuk
raus bei. saldumynų, taipgi 
niekad nėra valgiusi vaisių, 
nei “pajų”, nei “pudingų”, 
neigi jokių pyragų arba 
“keikų”, nei jokių saldžių 
sausų pyragaičių. Jinai 
mintanti vien tik mėsa ir 
pieno produktais ir, sa
kosi, esanti tuomi pilnai 
patenkinta.

, ' ’ * • . V., ' X

Michigan valstijos seimeliui atsisakius pagelbeti kaimų mokykloms, ši Springport 
mokytoja ir jos mokiniai susirinko klasei išlaukyje mokyklos. Mokyklinio amžiaus 
vaiku yra 600, o mokyklėlės viduje vietos tik šimtui. Kitos susiedijos irgi protesta
vo prieš tą padėt’. — feet ko čia mums paisyti vaiku mokslo, jiems patogumo, bile 
tik Amerikos pinigai padės Graikijos fašistams išmušti komunistus, — galvoja tū
li mūsų šalies valdininkai ir Įstatymų leidėjai. Dėl to trūksta pinigu mokykloms.

Vienas Penicillino Įleidimas Pastosiąs 
Kelią Sifilio Ligos Išsivystymui

Penicillino vaistais dabar 
gana trumpu laiku išgydo
mas- sifilis. Bet atrodo, jog 
penicillinas galės ir sulai
kyti sifilio perus nuo išsi
vystymo kūne, kaip rašo 
Jane Stafford moksliniame 
Science Service žurnale.

Apkrėtus kralikus sifilio 
bakterijomis, vienas penicil
lino įleidimas užkerta kelią 
jom plisti ir sunaikina jas. 
Tatai atrado daktarai Har
ry Eagle, H. J. Magnuson ir 
Ralph Fleischman, moksli
ninkai Jungtinių Valstijų 
Sveikatos Tarnybos, Johns 
Hopkins • Universiteto ir 
North Carolinos Universi
teto.

Menama, kad vienas ar 
du penicillino įleidimai, už 
kelių dienų po apsikrėtimo 
sifiliu, pastos kelią šios li
gos išsivystymui pas žmo
nes, kaip ir pas kralikus.

Penicillinas sustabdo si
filio bakterijas (vadinamas

DEL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ GALVA PLINKA
Žmogui galva plinka to

dėl, kad viršugalvio bei 
kaktos oda perdaug išsi
tempia, kaip tvirtino Ho
ward© Universiteto profe-

SARGAS Iš MIRUSIOJO 
PULKININKO VYRO

Kai josios pulkininkas 
vyras mirė, tai našlė Mat- 
tie Payne Blank, gyvenanti 
Los Angeles, Cal., sumanė 
pasidirbti sau jo repliką— 
pilno didumo ir pulkininko 
uniformoje, — kurį, kaipo 
savo sargą, ji visuomet ve
žiojasi automobilyje, greta 
jos sėdintį. Ir tuo būdu ji 
daug kartų turėjusi apsdu^ 
gą nuo “pakeleivingų vy
rų”, ant kelio, nes niekas 
nedrįsta užkabinti, kai pa
mato, kad šalę sėdi pulki
ninkas.

IŠVENGĘS EVOLIU
CIJOS GYVŪNAS

Panašus į arklinę pasa
gą, angliškai vadinamas 
“horseshoe” krabas per 300 
milijonų metų pasiliko toks 
kaip buvęs — nei kieįt ne
pakeistas evoliucijos.

spirochetes) po to, kai jos 
patenka į kūną, bet pirma, 
negu net pirmieji sifilio 
skauduliai pasirodo.

Daktaras Harry Eagle, 
tačiaus, planuoja dar dve
jus ar trejus metus tyrinė
ti, ar vienas kitas penicilli
no įšvirkštimas žmonėms, 
neužilgo po užsikrėtimo ti
krai panaikina tą ligą. '

Tyrimams reikės daug 
žmonių ir ilgoko laiko dėl 
šitokių priežasčių. Pavyz
džiui, ne kiekvienam vyrui 
prilimpa ši liga nuo sifiliti
kės paleistuvės. Sakysi
me, tūlos prostitutės yra 
žinomos kaip sifilitikės, ir 
tam tikras skaičius vyrų 
turėjo susinešimus su jo
mis. Bet iki pirmieji sifilio 
skauduliai atsiranda, nie
kaip negalima sužinoti, kas 
gavo sifilį, o kas ne.

Net jautriausi cheminiai 
sifilio bandymai neduoda 
tikro jo parodymo per sa

sorius dr. M. Wharton 
Young, kalbėdamas nese
niai įvykusiame suvažiavi
me Amerikonu Anatomų 
Sąjungos. Galvos 'odą gali 
įsitempti, girdi, nuo kau
kolės kaulų augimo, nuo 
skrybėlės įveržimų ir net 
nuo atominės bombos spro
gimo.

Senstančio viršugalvyje 
mažiau kraujo cirkuliuoja, 
negu raumeninguose galvos 
šonuose ir pakaušyje. To
dėl žemutiniame pakaušyje 
ir galvos., šonuose, kur 
kraujas laisviau veikia, tai 
ir plaukai ilgiausiai pasilai
ko. Plikame viršugalvyje 
oda standžiai įsitempus, lyg 
prie kaulo prikepus. Odos 
įsitempimas gi sulaiko 
kraujo apytaką viršugalvy
je.

Mote r ų viršugalvyje 
yra daugiau, riebalų bei 
raumenų tarp odos ir kau- 
lo, todėl laisviau kraujas, 
sriovena. Štai kodėl labai 
reta kuri moteris nuplinka.

Suaugusio žmogaus gal
vos kaulai taip pat dar au
ga, nors daugeliui tatai at- ? t 

vaitę iki 10 dienų po to, kai 
atsiranda pirmieji sifiliniai 
skauduliai. Bendrai imant, 
praeina 21 diena nuo apsi
krėtimo sifilio perais iki li
gos išsivystymo.

Armijai
Kariniai gydytojai ypač 

susidomėję galimumais su
laikyt sifilio ligą per dieną 
kitą po kareivio apsikrėti- 
md. Sugrįžtantiems iš ato
stogų arba iš miesto karei
viams ‘galima būtų įleisti 
penicillino, jeigu nužiūri
ma, kad jie turėjo ryšių su 
sifiliu sergančiomis moteri
mis.

Antrojo pasaulinio karo 
metu panašiai buvo įlei
džiama sulfathiazole vaisto 

f

grįžtantiems iš atostogų 
kareiviams. Tokiu būdu bu
vo sulaikoma nuo išsivysty
mo gonorėja, kita lyties li
ga. J.C.K.

rodys netikėtinas dalykas. 
Tarp kitų, ir senas Anglijos 
politikas Lloyd George pa
stebėjo savo kaukolės au
gi mą. 1

Galvos kaulai augdami, o 
raumenys susitraukdami, 
vis labiau užveržia ~ viršu
galvio odą.

Dr. Young, norėdamas 
įrodyti, kad žmogus plinka 
nuo odos išsitempimo viršu
galvyje, padarė sekamą 
bandymą beždžionėms. Jis 
išpjovė sklypelius ' odos iš 
beždžionių viršugalvio ir 
susiuvo liekamosios odos 
karštokus.Tuo būdu oda 
buvo dikčiai įtempta. Susiū
ta oda gerai sugijo. Bet 
beždžionės pradėjo plikti ir 
tolyn vis labyn pliko.

J. C. K.

Gudrusis Juodvarnis.
Juodvarnis yra gudresnis 

už pelėdą, kaip atrado a- 
merikonas gamtininkas Ar
thur Cl. Bent. Juodvarnis 
išmoksta kai kuriuos žo
džius pasakyti ir gali tūlų 
kitų paukščių balsus pa
mėgdžioti.

Pagaliaus sužinota, kodėl 
vėžio ligos narveliai (celės) 
taip lengvai plinta ir perei
na iš vienos kūno dalies i 
kitą. Tai todėl, kad vėžio 
narveliai neturi gana lipnu
mo, kitaip sakant, klijo me
džiagos.

Sveiki raumenų, kaulų ir 
smegenų narveliai kur kas 
labiau limpa vieni prie kitų 
ir todėl negali taip laisvai 
klajoti, kaip vėžio narve
liai.

Apie tai rašo Pennsylva- 
nijos Universiteto profeso
rius dr. Dale Rex Coman 
žurnale Science. Jisai darė 
bandymus, tirdamas sveikų 
ir vėžiškų kūno narvelių 
lipnumą.

Pasirodė, jog tris kartus 
lengviau atplėšti vėžio nar
velius vienus nuo kitų, ne
gu sukibusius sveikus nar
velius.

Paaiškėjo dar vienas da
lykas. Kitokių, ne vėžiškų 
skaudulių narveliai odoje 
(skūroje) yra stipriau suli
pę, negu sveikieji narveliai.

Vėžio narveliai turi per- 
mažai kalcio, kaip lipnios 
medžiagos; todėl jie gali 
lengvai pasitraukti iš vie
nos savo “sodybos” kūne ir 
įsiveržti į naujas vietas. t

Kartą pasiliuosavęs iš 
savo kolonijos, vėžio narve
lis slenka į kitus kūno au
dinius.

Vėžio narvelio kraštukai

Faktais Remti Margumynai, 
— Ko Daugumas dar Nežino
MARK TWAINO PASITI
KĖJIMAS TELEFONU

Žymusis Amerikos saty
rikas rašytojas Mark 
Twain turėjo prasta požiū
rį į telefono ateitį. Tai įro
do sekantis tais laikais į- 
vykis: Telefono išradėjas 
Alexander Graham Bell 
bandė pasiskolinti pas 
Twainą $500 savo išradiihui 
tobulinti, bet Twainas jam 
nepaskolino; vieto to, jis 
tiek pinigų paskolino kitam 
savo draugui, kuris už tri
jų dienų subankrutavo. 
Bendrai, Twainas buvo ge
ras rašytojas, bet prastas 
biznierius. Viso savo gyve
nimo uždarbį jis nenaudin
gai sukišo į bandymus pa
gaminti raidžių renkamąją 
mašin'ą, kurios užbaigimo 
nebesulaukė ir nieko iš to 
nepelnė.

KAIP VĖTROS NUPLĖ- • 
ŠIA NAMŲ STOGUS

Smarkios vėtros arba tor
nadai, kaip žinoma, nuplė
šia namų stogus, bet tatai 
neįvyksta tiesioginiu būdu. 
Vėtra tik sumažina oro 
spaudimą namo išlaukyje ir 
tuomet besiplečiantis oras 
iš namo vidaus, kaip eks- 
plozij'a, savo smarkumu 
nutrenkia stogą.

kad

KAIP BUVO 
ATRASTA KAVA

Padavimai byloja, 
Abysinijoje kartą besiga
nančios avys užėdė kavos 
uogų ir sekančią naktį nuo 
to pasidarė labai neramio
mis. Avių prižiūrėtojai tą 
pastebėjo ir pagalvojo, ar 
kartais ir jiems tas nepa- 
gelbėtų pašalinti snaudulį. 
Jie pabandė ir jiems pati-
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panašūs į pirštukus. Tuos 
pirštukus jis įleidžia tarp 
sveikųjų kūno narvelių ir 
taip pralenda iš vienos vie
tos i kita, c v *

Jeigu kūne yra hyaluro
nidase chemikalo, tai vėžio' 
narveliams ' juo lengviau 
plisti skirtingose kūno da
lyse. Tas chemikalas maži
na kiekį klijų-cemento tarp 
sveikųjų narvelių ir atidaro 
takus vėžio narveliams.

Suprantama, kad ir be 
hyaluronidase chemikalo 
vėžys galėtų plėstis iš vie- ... 
nos kūno dalies į kitas; bet 
jeigu kūne yra šio chemika
lo, tai jis palengvina vėžio < 
narveliams plėstis po visą 
kūną, c-

Kaip Atsiranda Nauji 
Vėžio Narveliai

Iki šiol buvo manoma, 
kad vėžio narveliai išsige- 
ma iš paprastųjų kūno nar
velių, kad buvusieji sveiki 
narveliai sugendą ir virstą 
netvarkiais, “anarchiškais 
valkatomis.” Bet pastarai
siais laikais padaryti tyri
mai rodo, kad vėžio narve
liai galį patys daugintis, 
nepriklausomai nuo, sveikų
jų narvelių. Kada vėžio 
narvelis subręsta, jis taip 
pat, girdi, pusiau skyla, ir 
susidaro du narveliai. Kuo
met šie subręsta, jie taipgi 
skyla. Tokiu būdu jie ir „' 
veisiasi. N. M.

ko kavos skonis ir jos gė
rimo pasekmės. Todėl ir ė- 
mė ją nuolat vartoti. Vėliau 
tą įprotį pasekė kiti.

KAIP DAŽNAI
TRENKIA ŽAIBAS

Šimtą sykių kiekvieną se
kundą kur nors pasaulyje į 
žemę trenkia žaibas, kaip 
sako žinovai.

AR KANDYS
ĖDA NYLONĄ

•Panaši i šilką audeklinė 
nylono medžiaga, iš kurios 
daroma moteriškos kojinės, 
yra saugi nuo kandžių, ka
dangi kandys jos neliečia.

Už COLI TRUMPESNI 
MEDŽIAI

Aukštuose šiauriniuose 
Arktiko kraštų kalnuose 

' randasi karklai, kurie pilr 
' nai užaugę kartais nebūna 
i nei colio didumo. Tai yra 
vieninteliai medžiai, ku
riuos ten eskimosai užtin
ka bei mato.

VAIKINGIAUSIA 
ANGLŲ KARALIENĖ

Daugiausia vaikų turėju
si Anglijos karalienė buvo 
Charlotte, karaliaus Jurgio 
III žmona. Ji buvo iš viso 15 

I vaikų motina.
■«

KIEK AUKŲ SURENKA 
RAUD. KRYŽIUS

1945 metais Raudonajam 
Kryžiui amerikiečiai iš viso 
suaukojo $231,000,000.

4

CENTRINĖ ŽEMĖS 
MEDŽIAGA

Manoma, kad pati vidu
rinė žemės medžiaga yru 
geležies ir nikelio mišinys.

įJK



LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R HASE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l4tw at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MAIMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5X8 — 7lh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED & OWEN MILMOE 
(Milmoe Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
\ GB 1300 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1824 — Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CA RISTI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 — Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISEA ABDALLA

NOTICE is hereby given that License No. 
' GB 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Avenue. Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

SIDNEY TISH FI ELD

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1656 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN HORAN

NOTICE ia hereby given that License No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell* beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1347 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

NOTICE is hereby given that License No.* 
GB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tne Alcoholic Beverage Control Law at 
407-9 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN MEYER

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GOLDSTEIN 
(G. & R. Food Stores) x

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Aleoholię Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE PIZZO

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB 2413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA KUSHNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 1 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BORTNICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control T<aw at 
6109 ■ 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST HAASE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8027 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY C. MEYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7341 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Marcy Avsnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

INOCENCIO VEGA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
383 Sumner Avenue', Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALONZA AUGUST HURLEY 
(Stuyvesant Shopping Centre)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1280 has been issued to the xindcrsigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN

NOTICE is hereby given that License No.' 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o,ff the 
premises.

HILDA KALLUS
(Pep's Self Service Dairies)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ‘under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ‘to be consumed off the 
premises.

ELIGAH SINGFIELD-BEY & 
ELEAN O R SINGl'T ELD-BEY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SALVATORE BUNAFATO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7330 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BRUNING

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ANTLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l4iw at 
137 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS REINER

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 7527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MAX GOLDBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 7190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough ot jj^poklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
637 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 

(Confidence Pure Food Market)

Notice is hereby given that License No. 
GB 7193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
5711 — 3rd Avenue, Borough of ^Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL WIESE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2436 has been .issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County />f Kings, to be consumed off the 
premises.

ESTHER ZINDMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4811 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consuined off the 
premises,

EINAR-SIGURD DANIELSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1832 has been issued to tho undersigned 
to soil beer at 'retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEE LIEBERMAN

_____________ _ __________________________________________

F. W. Shalins j
( Shalin.glrmt) >(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

NOTICE is hereby feiven that License No. 
GB 2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Reid Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTFfA BROWN

NOTICE is hereby given that License No’. 
GB 2495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrpl Law at 
71 Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS STEIN 
<E. Stein Grocery)

NOTICE is hereby given that I ieense No. 
GB 12531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue. Borough of Brooklyn, 
County -of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE RENNEBECK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
299 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumer! off the 
premises.

RUDOLPH NEUBAUER & 
THERESIA EBITZ

NOTICE is hereby given that L’conxe No. 
GB 1328 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the , 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN 
(Philbin Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings. •Ho be consumed off the 
premises.

WILLIAM SILVER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2552 haa been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER &WILIJAM MUSIKOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
249 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE RUBIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2306 has been issued to the undersigned 
to sell ’beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
• z •

•NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2202 Fulton Street, Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING HOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2079 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings. . to be consumed off the 
premises.

VINCENT DE BENEDITTIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JOHNSON

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 2216 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
fl9 Throop Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB .1808 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. NATHAN & MORRIS LIEBOWITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7352 has b?en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off'-the 
premises.

JEAN SHORR

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

BENJAMIN BLUFORD 
(Bee-Tee Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2194‘has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises:

* MARIA BIANDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7515 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 South 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EISENBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SINGERMAN ,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM MANOWITZ

NOTICE is hereby given that License No*. 
GB 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GREEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 220&7 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
683 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HOENIG & SAM HOENIG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uader Section 107 of 
the Alcoholic {leverage Control Law at 
282 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FILIPPINA BUONAVITA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. "

RICHARD GEER

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 2399 has been issued to the undersigned* 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cctitrol Law at 
381 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

NATHAN JOHNSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON BRIMBERG 
Adm. Estate of Anna Brimberg

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MEYER LANGER & LOUIS FUTERMAN 

(Balbo Food Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijhw at 
781 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 1 Flatbush Avenue, Borough of' Brooklyn, 
County of Kings,* to be consumed off the 
premises.

EUGENE LEINZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Conti^il Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Krcokljn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE JORTNER• _ ____
NOTICE i:> hereby given that License No. 
GB 7257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1301 8th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
COOPERATIVE TRADING ASS'N., INC.

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 7167 has been issued to the undevjigned 
to sell beer tit retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP COHEN & JACK SCHARFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

C. LICARDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7365 has been issued to die undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZABETH TURSELLINO 
Buddy’s Delicatessen

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 7067 has i>een issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Powell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KAPLAN & DAVID SHACKMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a( 
121 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ęff the 
promises.

DOROTHY M. HEINZELMAN

/ I
NOTICE Js hereby given that License No, 
GB 7484 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN PETERSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMIE SpidGSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7410 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS B. TIERNEY & 
FRANCIS X HUNT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Daw at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn 
County o4 Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KRISSOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER or MICHAEL GOLDBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ABBENSETH

NOTICE is hereby given that I. ccr.se No. 
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9224 — 3rd Avenue, Borough of ‘Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZOLOTOR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
361 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK LAZEAR & JAMES LAZEAR

NOTICE is hereby given that I iom<c No. 
GB 7363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
910 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

RALPH PARALITICI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
387a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS DeNAVE & 
CONSTANTINE DeSANTlS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
253 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO LOHSE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of
the Alcoholic Beverage Control Law al 
667 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
Courtty of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GREGORETTI

NOTICE is hereby given that License Nc. 
GB 7832 has Ijpen issued U> the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph Avenue, Borofigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED SCHEUC1I

NOTICE !s herebjl given; that License No. 
GB 1884 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
682 Union Street, BorSugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DeMATTIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue, Bor^igh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. "

HARRY TARE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL LIPSCHITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Aventfe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.’

SAM ROSENBAUM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Delmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MAX KLEINBERG

v

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
318 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SEALEY
(Stuyvesant Food Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LOUIS SIGMAN

NOTICE is ^hereby given that License No. 
GB 2175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off thq 
premises.

JOHN A. KARKHECK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7037 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY TANENBAUM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
519 Kingston Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

JULIUS GROLITZER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, MORRIS EPSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7034 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. X

JAMES V. ALEXIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MELVILLE KING
I — — —. — -     — — ,

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAMIRO DISDIER
(La Flor De Boringquen)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY EIDELBERG & 
MORTON DINOWITZ 

(M. & M. Food Center)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAMACHER
. ,, , ■ —. ■ I I -I »!■■■!.«

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB .282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue, Borough of Brobklyn, 
County of Kings,, to be consumed on the 
premises.

HARRY CUTLER

■v ................................................... —---------------------------

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
-ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus Z 
sudarau su ame-c 
rikoniškais. Rei-p 
kalui esant ir 
padidinu toki o? 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Ir Stone Avė. 
Broadway Line

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. V.
Tel. EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

★

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

660

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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RAGINA ARGENTINOS LIETUVIUS 
VERSLININKUS PAGALVOT!

Sek. netyčiomis pasukau ra
diją ant stoties, iš kurios tran
sliavo lietuviško smetoniškojo 
fašizmo likučiai savo propa
gandos raudą, tiksliau pasa
kius, graudžius verksmus gie
dojo, kad “Lietuva pavergta, 
kad jos gyventojai pergyvena 
baisiausią .priespaudą ir tie 
‘pabėgusieji’ lietuviai kenčia 
didžiausią vargą.” Kalbanty
sis per radiją pasakė: “kad su 
Kristaus prisikėlimu keltųsi ir 
Lietuva, giedam aleliuja.”

Lietuviški Smetonos fašiz
mo likučiai ir jų garbintojai, 
dangstydamiesi nepriklauso
mybės skraiste gieda “aleliu
ja,” kad Lietuvoje mirusio 
Smetonos fašizmas pasikeltų 
iš numirusių. Ret šie liūdnos 
praeities garbintojai užmiršta 
gamtos taisyklę, — kas mirė, 
tas niekuomet jau neprisike
lia. Taipgi reikia žinoti, kad 
tokiems, kurie per eilę metų 
Lietuvos liaudį skriaudė, jai 
išsilaisvinus, negali būti “lais
vės” toliau tąją liaudį išnau
doti ir laikyti pavergime, už 
tai jie ir verkšlena apie buvu
sių ponų ii- 1.1. Bet mes, tūks
tančiai lietuvių, emigravusieji 
į užsienį, gerai žinome, kad 
tik dabar Lietuva tikrai lais
va, kad ji buvo pavergta Sme
tonos fašistinės santvarkos lai
kais. Bet apie tai čia nekalbė
siu.

Čia noriu išsitarti į dorus, 
pažangius lietuvius verslinin
kus, kurie gal ir per apsiriki
mą ar nesupratimą, nepagal
voję duoda savo biznį skelbti 
per smetonininkų radiją, neva 
savo išsigarsinimui. Tokiu ne
apgalvotu žygiu palaiko tuos 
mūsų tautos atžagareivius, ku
rie čia varo biaurią priešlie- 
tuvišką propagandą, palaiko 
tą pūvantį lietuviškojo fašiz
mo lavoną, kurį Lietuvos liau
dis pasmerkdama palaidojo, 
kaip lygiai jį pasmerkė ir Pir
masis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, atsibuvęs Montevi- 
dejuje. Ir tas pažangiųjų lie
tuvių pasmerktas lietuviškojo 
fašizmo lavonas jau neatgis, 
kad ir kažin kaip būtų mel
džiamasi už jį, jis jau nebe
prisikels.

Gal kas iš verslininkų pasa
kys, kad jie skelbiasi savo 
naudai, kad biznis nėra poli
tika ir .jie savo bizniu ai

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami H 
piknikai naudai 'dienraščio Laisvės. Jei kur kitur ] j 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra- į j 
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

Brooklyn, N. Y.—Liepos-July 4th 
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisvės Bendrovė

|j Bostono Apylinke—Liepos-July 4th Į | ĮI VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.
i I Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos
II H

Waterbury, Conn. - Rugpj.-Aug. 3 -| | 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD.j) RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinkė—Rugp.-Aug. 10II
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE ||
Rengia vietos lietuvių organizacijos

____________________________________ i--------------------------------------------------------------------- --------------- " : :

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31 ||
CRESCENT PICNIC GROUNDS | Į

Į 56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J* IĮ 
• • Tai bus prieš Labor Day šventę.

H! .......................‘...... ................ -...................... :
1* . - . r.",.,..;...........................................................   .H..................................... .......... ................................
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biniais patarnauja visiems, ne
paisant, kas kokio plauko bū
tų. Aš, iš savo pusės, tokiems 
verslininkams atsakysiu ne po
litiškai, bet žiūrint bizniškai. 
Pasistačius sau tokį klausimą: 
šfc kuo Argentinos lietuviai ei
na ir kam pritaria? Smetonos 
fašizmo likučiams ar Tarybų 
Lietuvai? Gausis labai1 aiškus 
atsakymas, kad visa didžioji 
dauguma Argentinos lietuvių 
palaiko ir eina su naująja 
Tarybų Lietuva. Taigi, tuomi 
savaime bus aišku, kad toji 
didžiuma tik ir palaikys ir 
duos savo užsakymus pas pa
žangiuosius verslininkus, ku
rie ir nepalaiko ir nefinansuo
ja Smetonos fašizmo likučių ir 
jų propagandistų. Reikia dar 
ir to nepamiršti, kad doras ir 
pažangus lietuvis ir lietuvė, 
palaikydami savo užsakymais 
ar pirkiniais tuos verslinin
kus, kurie nepagalvoję remia 
smetonininkus, kartu su tuo 
jie palaikytų savų buvusius 
vakarykščius pavergėjus.

štai, dėl ko, gerbiami dori 
ir pažangūs lietuviai1 versli
ninkai. sakau: pagalvokite ir 
supraskite, kad tuo darote sau 
blogumą. Jeigu savo skelbi
mais palaikydami tą pusva
landį, daleiskim ir gautumėte, 
vieną kitą tos ideologijos kli- 
jentą, bet vieton to galite nu- 

' stoti dešimties klijentų tarpe 
tų, kurie neapkenčia fašizmo. 
Taipgi ii- biznio sumetimais 
naudos iš to neturėsite ,o tik 
liksite žinomi kaip pažangio
sios žmonijos smerkiamo fa
šizmo palaikytojai.

Būtų pageidautina, kad pa
tys verslininkai tuo klausimu 
išsitartų. Aš čia tik iškėliau 
jį, nes netikėtai per radiją už
girdau garsinanti^ tuos mūsų 
kolonijos verslininkus, kurie 
mūsų pažangiojoje spaudoje 
iki šiol dar nepasirodė su savo 

j skelbimais.
I (“Vienybė“) Pašešupietis.

Shanghai, Chinija. —Chi- 
nų teismo sprendimu, tapo 
sušaudytas Fu Shuyue, bu
vęs japonų pastumdėlis 
Chekiango gubernatorius.

Chiang Kai-shekas prašo 
Ameriką dar palaikyti jos

• išdir- marininkus Chinijoj.

/
Francijos gelžkeliečiai buvo priversti vaikščioti valdžiai atsisakius mokėti $60 

minimum algos menesiui. To pasekmėj stotys įgijo šią apleistųjų išvaizdą. Unija 
praleido tik maistą ir laiškus, o visoks ki tas judėjimas buvo sustabdytas.

Binghamton, N. Y.TEGUL BUS PAGARBINTAS ŽMOGUS 
DARBININKAS

Tegul bus pagarbintas žmo
gus darbininkas, kuris išgra
žino pasaulį, o patsai turi di
džiausiame varge gyventi. 
Argi ne darbo žmogus yra 
sutvertojas to viso, kas yra 
pasaulyj, kaip ant žemės ,taip 
ir vandens? Darbo žmogus 
išpylė klonius ir nulygino kal
nus, jis pastate didžiausius 
miestus su jų aukščiausiais na
mais, kurių bokštai1 siekia pa
debesius.

Tai žmogus išstatė ir gra
žiausias bažnyčias, nupiešė 
gražiausius paveikslus ir juos 
pavadino “šventais.” Reiškia, 
net jo paties Dievui įtaisė gra
žiausius » palocius, išdabino 
brangdaikčiais bažnyčias ir 
karalių sostus. Ir tą visą 
darbo žmogus padarė. Viską, 
ką tik mūsų akis mato, nuo 
mažiausio ir sudėtingiausio 
daikto iki paties didžiausio. 
Ir net šią plunksną, kuria ra
šau, ir šį popierių, ant kurio 
rašau, darbo žmogus neleng
vai sutvėrė, tam ėmė laiko, 
reikėjo daug praktikos.

Visa tai įvyko ne taip leng
vai, kaip kunigai sako, kad 
“Dievas viską sutvėrė,” ką jis 
tik panorėjo, tarė “tegul sto
jasi,” ir viskas kūnu stojosi. 
Jeigu taip būtų buvę lengva, 
jeigu tai būtų viskas Dievo 
sutverta, tai žmogui būtų ne
reikėję daug vargti, mąstyti, 
kol jis pasiekė šių dienų tech
nikos išsivystymą ir kultūros 
gyvenimą.

Kol žmogus dasiprotėjo, kol 
išgalvojo, kaip tuos dalykus 
pagaminti, tai jis turėjo daug 
vargo. Tūkstančiai metų pra
bėgo. Jeigu žmogus darbinin
kas nebūtų išgalvojęs, ištobu
linęs ir pagaminęs laivų, ku
rie plaukia virš jūros ir po 
vandeniu, tai nebūtų ir susi
siekimo, Amerika būtų ir pasi
likus Amerika, su savo md i j ci
nais gyventojais, o kitos ša
lys su savo.

Tas žmogus išgalvojo ir vi
sokius baisiausius ginklus, 
kaip tai karo laivus, lėktuvus, 
kurie šiandien yra naudojami' 
tų pačių žmonių žudymui. 
Jeigu pasaulis būtų tokis, 
kaip jį Dievas sutvėrė, tai 
žmones vaikštinėtų nuogi ir 
maitintųsi žolėmis. Kaip ma
tome, tai žmogus perkeitė 
viską, jis sutvėrė daug daly
kų, kurie gerino jo gyvenimą 
ir daug dalykų, kurie tik blo
gino jo gyvenimą, kaip viso
kį karo įrankiai ir įrengimai. 
Bet jis galėtų ir panaikinti 
tuos nereikalingus dalykus, 
jeigu nebūtų valdančiosios 
klasės, kuri sėdi viršuj ir taip

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

z Newark 4, N. J.
' HUmboldt 2-7964
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tvarko, kad gaminti, ko ji no
ri, o ne tą, kas darbo žmogui 
yra reikalinga. Valdonai ži
no, kad jeigu jie neapgaudi
nėtų darbo žmonių, tai darbi
ninkai susiprastų ir taip im
tų tvarkyti gyvenimą, kaip 
yra naudingiausia jiems pa
tiems. Todėl apgavimui nau
doja visokią propagandą — 
per radiją, spaudą, žodžiu ir 
per bažnyčias.

Jie gąsdina, kad būk dar
bininkai “nori bažnyčias 
griauti.” Tai netiesa! Baž
nyčias ne Dievas sutvėrė, bet 
tie patys darbo žmonės pa
statė. Tai gražūs ir nau
dingi namai, ne juos reikia 
darbo žmogui griauti, bet rei
kia tą “bažnyčią” sugriauti, 
kuri yra jo širdyj. Kaip žus 
visokį prietarai, visoki išmis- 
lai. visoki burtai, tai tada tas 
darbo žmogus atsikels, kaip 
kokis milžinas, iš miego. Jis 
ne tik tą mokės gražiai tvar
kyti, ką jis jau pagamino, bet 
ir naujai daug dar išgalvos, 
daug naujo pastatys. Kada 
darbo žmogus nusikratys tuos, 
kurie ji engia, tai pasaulis bus 
laisvas ir žmogus galės pasi
gėrėti tais dalykais, ką jis pa
darė, gamins tik tai, kas ge
rins ir gražins jo gyvenimą.

Katrina Degutiene.

MINNESOTOS DEMOK
RATAI REMIA 
WALLACE’Ą

Minneapolis, Minn. — 
Visi šios valstijos Demok
ratų - Partnerių - Darbo 
Partijos centro vadai pa
siuntė sveikinimų telegra
ma Henriui A. Wallace’ui, 
buvusiam Jungt. Valstijų 
vice - prezidentui. Jie pasi
žadėjo išvien su Wallace’u 
kovoti už pažangią demok
ratinę programą ir už tik
rai demokratinius kandida
tus rinkimuose.

Paryžius. — Tik - yieno 
valstybės banko raštininkai 
nestreikuoja.

PRANEŠIMA?”-
HARTFORD, CONN.

ALDLD Motorų Klubo susirinki
mas įvyks birželio 24 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Drauges visos 
prašomos dalyvauti. V. K., sekr. 

(1.43-144)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Kiek teko sužinoti, jau vienas bu- 

sas paimtas, kuris atvažiuos paimti 
žmones važiuojančius j dienraščio 
Laisvės pikniką, 4 d. liepos, Mas- 
peth, N. Y: Išvažiuos iš sekančių 
trijų vielų: 111 John St., Harrison; 
Johnston ir Kearny Avės., Kearny; 
Dukes St. ir Schuyler Ave., Kearny. 
Kurie norite važiuoti į pikniką, pa
siskubinkite įsigyti autobuso bilie
tus pas Kapitoną Joną Degutį, 
22 John St., Kearny ir P. Maršoną, 
22 Davis St., Harrisone.

Bušo komisija yra: J. Marcinke
vičius, P. Maršonas ir kap. J. Degu
tis. Prašome tuoj įsigyti’ tikietus.— 
V. W. Zelin. (143-145)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kuopos Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyko 6 d. 
birželio. Narių dalyvavo vi
dutiniai. A. Žemaitienė per
statė naują narę B. Kastaitie- 
nę, kuri priimta vienbalsiai.

Iš parengimo 25 d. gegužės 
komisija išdavė raportą. Pa
sirodo, kad jis pavyko gerai, 
nors oras ir buvo prastas, nes 
lijo visą dieną. Nepaisant vi
sų kliūčių pelno liko $41.65, 
aukų surinkta $31.05, tai ben
drai demokratijos teisių gyni
mui susidarė $72.70.

Pirmininkavo K. Vaicekaus
kienė. Ji ir prakalbą pasakė 
apie reakcijos pavojų, kuris 
nuolat stiprėja. Ragino pro
testuoti prieš Taft-Hartley bi- 
lių, siųsti protestus kongres- 
manams, senatoriams ir prezi
dentui Trumanui. Kalbėjo ir 
J. Vaicekauskas, taipgi vienas 
veikėjas anglų kalboj.

S. Jasilionis perskaitė Dr. 
J. J.x Kaškiaučiaus parašytą 
paskaitą — “Gyveninio Pa
kaita,” kurios visi su atyda 
klausėsi.

Dėl pasekmingumo paren
gimo draugai prisidėjo ir su 
aukomis. Pinigais po $1 au
kojo: V. Kaminskienė, E. Ka
zeli ienė, E. čekanauskienė, B. 
Kulišienė ir K. Juozapaitienė.

Valgomais daiktais ir rei
kalingais dalykais vakarienei 
aukojo: K. Vaicekauskienė 
virš $2 vertės; Juozapaitienė 
—$2; J. K. Navalinskicnė — 
$2; O. Girnienė—$1.50; A. 
Tamiška—$1; viešnia iš Eliz
abeth, N. J., M. Stanelis—$1, 
ir Ii. Žakienė 50 centų vertės.

Visa eilė draugių gražiai 
pasidarbavo tikietus pardavi- 
nėdamos išanksto. J. K. Na- 
valinskienė pardavė net 35, 
M. Kazlauskienė 12, o kitos 
po mažiau. Taipgi supirkime 
valgių ir Vakarienėj dirbo: 
A. Maldakienė, J. K. Nava- 
linskienė, M. Kazlauskienė, P. 
Bakšienė, O. Girnienė, M. Lu- 
zinienė, J. žemaitis ir aukas 
rinko V. Zmitraitė ir M. Kul- 
bienė. '

Moterų Skyrius nuoširdžiai 
dėkoja visiems už prisidėjimą 
vienaip ar kitaip prie padary
mo parengimo sėkmingu, taip
gi publikai už atsilankymą.

J. K. N.,
Moterų Skyr. Koresp.

______________

Palestinos arabai boiko
tuoja .tyrinėjančią Jungtin. 
Tautų komisiją. 
.... - 1 ■' * ■■■■■■■...............

DVI IŠKILMĖS

4-tą dieną liepos, Fourth of 
July šventėje, įvyks du di
džiausi lietuvių sąskridžiai 
Amerikoje. Tai bus dienraš
čio Laisvės piknikai. Vienas 
bus Vose’s Pavilion Park, 
Maynard, Mass., o antras 
Clinton Park, M a s p e t h 
(Brooklyne).

Cleveland, Ohio
Trečiadienį, liepos 2 d., 8 | 

vai. vakare, North Italian j 
Hali, 3121 W. 33rd St., kai-Į 
bes Peter Cacchione, komunis- i 
tas New Yorko miesto tary
bos narys. Bus ir kiti kalbė
tojai .

Taipgi bus judis “The 
House,;I Live in,” suvaidintas 
Frank Sinatra vadovybėj.

Kviečiami atsilankyti.
j Rengėjai.

MAMUTO KAULU 
ŠAUKŠTAI

Sibire rasta šaukštai, pa
dirbti iš milžiniškų gyvūnų 
mamutų kaulų, 50,000 me
tų senumo. Rastieji dirbi
niai mokslininkams turi 
didelę vertę, nors kaipo 
šaukštai jau yra dikčiai “po 
pietų.”

SAUSUMOJE PAGAU
NAMA ŽUVIS

Naujojoj Zelandijoj taip 
vadinamos Scabbard žuvys, 
panašios į ungurius, yra 
gaudomos ant sausžemio. 
Vilnys išplauna jas į kran
tą, kur ir būna pagautos 
rankomis, be jokių kitų 
priemonių.

PIRMOJI TAUTINE
VĖLIAVA

Danija buvo pirmutinė 
pasaulyje šalis įsigyti tau
tinę vėliavą ir tai buvo pa
daryta 1219 metais.

KIEK ALASKA
DIDESNĖ Už TEXAS

Didžioji Amerikos valsti
ja Texas nei per pusę ne
prilygsta Alaskos didumui. 
Alaska yra daugiau kaip 
du sykiu didesnė už Texas.

PASAULINIS
LIETAUS KIEKIS

Vidutinis lietaus kiekis 
per visą žemės skritulį esąs 
mažiausia 15,000,000 tonu 
vandens per sekundą.

i AR LENGVA
! PAŽINT HELIUMĄ

Pažinti heljumo gazus 
nėra lengvas dalykas, ka
dangi heliumas yra besko
nis, bekvapsnis, bespalvis, 
nedegąs ir nenuodingas. Jis 
taipgi yra septynis kartus 
lengvesnis už orą.

Kruvinos Riaušės Indijoj
Amritsar, Indija. — Per 

kruvinus susikirtimus tarp 
indusu ir mahometonu, čia 
ir Lahore mieste, tapo už
mušti dar 4 žmonės ir su
žeisti 42 iš abiejų pusių.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavai iš Amerikos, 
Kanados ir Anglijos nuo 
karo pabaigos susiuntė $7,- 
500,000 savo giminėms ir 
draugams Jugoslavijoj.

'New Travel Identification for U,N. Officials]

United Nations staff members on official missions will carry a hew 
identification, the U.N. “laissez-passer,” which is used in the same way 
as a passport. Here Mahmoud Hassan Pasha (right), Egyptian Ambas
sador to-the United States and delegate to the U.N. General Assembly, 
and Frank Begley, chief security oflicer of the U.N. Secretariat, ex
amine a sample co$y of the rjwly-designed 38-page travel document.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ______ V , ....

Reikalingos Operatorės
Prie Singer Sewing Mažinu ant Rayon 
Suknelių; Sekšinų Darbas. Muzika laike 
jūsų daibo. Poilsio periodas ir gera alga.
J. H. Manufacturing Co., Inc. 

HARBORSIDE TERMINAL 
34 EXCHANGE PLACE

Unit No. 1, 4-tos Lubos, Jersey City, N. J.
1 (H6)

FOOD CHECK-UP*

American Red Cross Photo (
Three hundred workers at a St. Paul, - 
Minn., plant have food selections. 
evaluated by Red Cross nutrition 
aides who work to raise health stand
ards through proper eating habits.

ITALIJOS KOMUNIS
TAI KALTINA AMERIKĄ

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos vadas Pal
mira Togliatti kaltino 
Jungtines Valstijas, kad 
jos kišasi į vidujinius Ita
lijos reikalus. Togliatti pri
minė, jog Amerika žadėjo 

(Italijai stambią paskolą tik 
l su tokia sąlyga, kad į italų 
i ministrų kabinetą nebus 
priimti socialistai ir komu-

i nistai.

ITALIJOS PREZIDEN
TAS PASITRAUKSIĄS ,

Roma. — Laikinasis Ita
lijos prezidentas E. de Ni
cola, 70 metų, pasiryžęs 
pasitraukti. Dešinieji sei
mo nariai prašo jį dar pre
zidentauti. Jie sako, Nico
los pasitraukimas nusilp
nintų klerikališką premje-

I ro de Gasperio valdžią.

Katalikai Veteranai Sukur
styti prieš Jugoslaviją
Cleveland, Ohio. — Kuni

gų pakurstytas, suvažiavi
mas Katalikų Veteranų or
ganizacijos, ragino Ameri
ką pertraukt diplomatijos 
ryšius su Jugoslavija, kol 
jugoslavai laikys kalėjime 
arkivysk. Stepanicą. (Jis 
Įkalintas už bendradarbia
vimą su naciais prieš Jugo
slavijos partizanus.)

Meksika Grąsina Užgrobt 
Amerikinį Gelžkelį

Tijuana, Mexico. — Mek
sikos valdžia sako, ameriki
nio Southern Pacific gele
žinkelio linijos, ' pratęstos 
Meksikoje, apgaudinėja ir 
skriaudžia meksikiečius; 
todėl Meksikos valdžia grū
moja užgrobti tas ameri-. 
konų geležinkelio linijas.
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Aido Choro Nariams
Ateinantį antradienį’ birže

lio 24 d., Įvyks aidiečių pus
metinis susirinkimas, kuria
me bus padaryti planai prisi
rengimui festivaliui ir mūsų 
pačių rudeniniam parengimui. 
Taipgi turimd 
svarbių reikalų.
čiai būtinai dalyvaukite!

Po greito ir svarbaus susi
rinkimo, turėsime smagų pa
silinksminimo programą. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje. 
Novel nokite!

Pirmininkė.

daug kitų
Visi aidie-

Gražus, Skaitlingas 
Buvo Piknikas

Lietuvių Darbininkų Susivii 
nijimo Trečios Apskrities pik 
nikas. įvykęs 15-tą 
buvo skaitlingas, 
rinktinės publikos 
sos apylinkės: ne 
Jersey valstijos. 1 
būrys ir iš Brooklyno. 
suomet toki skaitlingi piknikai 
įvyksta.

Buvo svečių ir iš labai toli, 
iš San Francisco, Cal., Karo
sai, Vilkaitė ir Baltulionytė. 
Iš Floridos d-gė Paukštaitie- 
nė, kuri, išsikalbėjus, pasakė, 
kad pardavė senąjį namą ir 
Įsigijo naują, erdvesnį svečių 
priėmimui.

(domus Progresyviškos
Unijos Raportas

Verta Viską Išbandyti

Kail iasiu vi ii unija New
ka yra paskilbusi:

• • VGerais narių uždarbiais;
Atsiliepimu į visus bile ku

rio amato darbininkų reika
lus, kampanijas ar kovas;

Didžiais būriais maršuoto- 
jų darbininkų gegužinėje ir 
kituose paraduose, kaip kad 
paskiausias, įvy 
Taft-Hartley bilių:

Gera, pažangia vadovybe.
Atrodo, kad čia, anot tos 

patarlės “ranka ranką maz
goja.” Nariai veiklūs, už tai 

išsirenka ir gerą vadovy- 
pa-

iš darbų, 
atskirų su tar

pastarųjų po-

pries

i jie
i bę, o gera vadovybė vėl 
lengvina veikti ir daug ką

■ mėti.
Kailiasiuviai ruošiasi 

dybos perrinkimams šį trečia- 
į dieni ir ketvirtadieni. Sąry-t <1. birželio

Gražios ''’įšyje su tuo, Kailiasiuvių Jung- 
bllVO iŠ vi-L-._- rn ---- ------------- -R.

■ tik iš New Į 
bet gražus 

e vi-

(tinė Taryba paskelbė praėju- 
j siu dviejų metų raportą. Bet 
į ne tam, kad viena grupė lai- 
! mėtų prieš kitą — pirmu kar
tu tos organizacijos istorijo
je esamajai valdybai nėra 

' opozicijos. Tačiau masinis 
j narių išėjimas balsuoti reikš 
į užgyrimą unijos nusistatymo 
! ir veiklos. užgyrimą gerai 
tarnaujančios vadovybės.

Iš RAPORTO

vusius išmestus 
Pasirašė 514

čių.
žymiausiais

ros metų laikotarpiu laimėji
mais yra dvi savaitės atosto
gų su alga,
sveikatos ir pensijos 
Taipgi gauta 
kių.jų siuvėjų 
divizijoje.

» Irving Potash, unijos vedė
jas, sako, unijos darbų ir at- 
siekimų rekordas yra geriau
siu atsakymu Taft-Hartley bi
liaus piršliams, • norintiems 
diktuoti darbininkams pasi
rinkime vadovybės. Savo at 
sišaukime Į narius masiniai 
išeiti balsuoti, j’isai pareiškė: 

“Galingu balsavimu kailia
siuviai šią savaitę gali pa
reikšti :

“ ‘Pone, darbininkų prieše: 
Nekišk savo nešvarių rankų 
prie mūsų unijų ir mūsų pa
matinių teisių išsirinkti unijos 
vadovybę. Mes, darbininkai, 
išspręsime, kas y,ra pakanka
mai geras mus atstovauti, kas 
pakankamai teisingas, pakan
kamai progresyvus atstovauti 
mūsų interesus’.”

West 110th St., 
šio mėnesio 9-tą 
šimtinį gimtadįė
jai tik ir sėdėti 
' Tačiau jinai ir

pakėlimai, 
fondai, 

sutartis šmul
iu pardavėjų

Artinasi Nacionalė
Šventė, Vaikams

• • •

Abu chorai, Šie-i Iš samdytojų išrinko $157,-1 Nelaimig Diena 
Pirmyn, bendrai su- Į 842.27 bausmėmis už įvairius Į 

Amerikos ir Lietuvos į laužymus taisyklių (geras pa-' 
Vėliau Choras Pir- į vyzdys, kas būtų, jeigu pa-.

Great Neck, N. Y., i naikintų ar susilpnintų uniją)

meGreta kitų, bėgiu poros 
į tų unija, turinti 11,501) narių

Programa dainų atžvilgiu į atliko šiuos darbus: 
buvo graži. 

' tynas ir 
dainavo 
himnus, 
myn, iš 
vadovybėje čypaitės ir prieš
akyje su duetistėmis Čypaite 
ir Kasmočiūte, gražiai sudai
navo. Sietyno Choras iš New
ark, N. J., vadovybėje W. Žu
ko, 
žiai skambančiomis dainomis. 
Drg. A. Gilman trumpai kal
bėjo primindamas 
Radio Klubo ir 
Draugijos Antros 
pikniko reikalus. 
LDS prezidentas, 
ilgą, bet reikšmingą kalbą. Ir 
kaip prieš programą, taip ir 
pasibaigus programai ėjo šo
kiai prie A. Pavidžio orkes- 
tros. Piknike dirbantieji dar
bininkai nuvargo aptarnauda
mi susirinkusius svečius.

Varde LDS Trečiosios Ap- i 
skrities tariu širdingą ačiū vi- į 
siems svečiams už tokį skait
lingą atsilankymą ir parėmi
mą apskrities pikniko. Nuo 
šio pikniko, manau, bus gra- i 
žios materialūs naudos, kuri1 
bus sunaudota mūsų judėjimo į 
reikalams, ypatingai kitais į 
metais kuopų paramai — pa
siuntimui delegatų į LDS sei
mą, Cleveland, O.

Toliau : kitas ir svarbus pik
nikas bus 27 d. liepos, toje 
pačioje vietoje, tai LDS kuo
pų New Jersey ir New Yorko i 
apylinkės. Kuopos, pardavu-į 
sios įžangos tikietus iš anks
to, pinigus pasilaikys savo iž-j 
duose, ir čia puiki proga LDS į 

. kuopoms padidinti savo iž- i 
dus.

A. Matulis, Apskr. Piim. Į

užbaigė programą gra-

Laisvės
Literatūros
Apskrities 

J. Gasiūnas. 
pasakė ne-

Skundų gavo ir svarstė

šapų mitingų turėjo 7,819 
Viršininkų vizitų i šapas 7,

Nelegalus viršlaikis sustab
dytas 578 šapose.

Kitokių mitingų, ne šapų, 
turėjo 588.

Sugrąžino į darbus 107 bu-

EUGENE CONLEY 
tenoras, solistas veliones dai- 

į nininkės Grace Moore pagar
bai skirtoje programoje bir
želio 21-mos vakarą, Levvi- 
sohn Stadium, 138th St. ir 
Amsterdam Ave., New Yorke. 

Stadiume koncertai Įvyksta 
kiekvieną giedrą vakarą.

Francijos premjeras Ra- 
madier siūlo pakelti taksus.

Trumanas kviečiamas 
atsilankyt Brazilijon.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis 

namas, 8 kambarių, po 4 kamba
rius apartmentaj, su visais moder
niniais įrengimais, vienam karui 
garadžius. Vienas apartmenta-s nau- ! 
jai išfornišiuotas, gali pirkt j su for- i 
niČiais, jei pirkėjas to reikalaus. ■ 
Prieinama kaina. Kreipkitės: 101-50 j 
114th St., Richmond Hill, N. Y.

(144-6)

Richmond Hill, N. Y. — 8 kamba
rių, atskirai statytas namas. Tuščias 
floras. Su maudynėm. $6,400.

Dviem ’šeimynom mūrinis namas, 
atskirai statytas su 12 kambarių, 
Šiluma, tuščias floras, garadžiai, 
50x100, $12,950. B. A. Zinis, 499
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. Re
public 9-1506.

ilga-
Lie- 
sky-

Jonas Stakvilevičius, 
darbštus unijistas, 
amalgameitų 54-to 
narys, per tūlą laiko-
nesveikavo'. Menama, 

gal, operacija pagelbė-

r”,
fe? <■ .lbw' W

A
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Rodos, 
pečiaus 
duktė, Miss Frances Jo- 
78 metų, išskrido, lėktu-

Mass., ato-

metis 
tuvių 
r i aus 
tarpj 
kad
sianti, tad praėjusį antradienį 
jis išėjo į Beth Moscs ligoni
nę. Kaip jam einasi, šiuos 
žodžius- rašant dar nebuvo ži
noma.

Ligoninė randasi 404 Hart 
Street. R.

Z' ? i

praleidusios
25 metus.

Mrs. Philip II. Jonas, gy
venanti 510 
New Yorke, 
minėjo savo 
n Į. 
prie 
jos 
n as,
vu i Nantucket, 

L- f

stogų.
Moterys ten 

vidurvasarius per
Visada keliaudavusios trau
kiniais ar laivais, šiemet nu- 
sprendusios išbandyti ir kelio
nę lėktuvu.

treji metai. Iš 
suparalyžiuota, 

geriau jaučiasi, 
pataria pasidiio-

Daug prisiken-

M

L’-

W|
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Pasinaudojo Nemoka-
j: mais X-Ray Paveikslais

Didžiojo New Yorko Saugu- 
: mo Taryba įspėjo miesto gy
ventojus, jog nors nacionalė 

įšventė — Fourth of July — 
i dar toli, vienok vaiku nelai- 
į mes su uždraustais sproginiais 
į jau prasidėjo.

Pardavimas sprogimų New 
Yorke yra uždraustas. Poli
cija jau areštavo kelis parda- 

Bet, sako tarybos vir- 
Jones, tėvai

vėjus.
ši n ink as Frank I 
ir patys jaunieji žmonės pri
valo tuomi susirūpinti, nes tai 
reiškia apsaugą sveikatos, o 
gal ir gyvybės.

“Pavojus paeina ne vien tik 
nuo apdegimo sproginiais. Kas 
metai mes girdime apie tra- 
fiko nelaimes, įvykusias dėl 
neatsargiai numestų sprogi
mų. Mes tikimės, jog mūsų 
jauni žmonės ir jų tėvai suras 
būdą pagerbti mūsų nacionalę 
šventę geriau, negu kad ją ir 
laikotarpį prieš ją paversti be
gėdišku laikotarpiu žalojimo 
ir nelegalių nelaimių.”

MOČIUTĖS VEDYBOS
Newport, R. I. •— Louise 

L. Bryer, 72 metų, močiu
tė anūkam ir jų vaikam, iš
tekėjo už Al. C. Smitho, 72 
metų, buvusio braižytojo 
kariniame Amerikos laivy
ne.

Green- 
apie 6,- 
va karus, 
prie, ku-

nei nusirengdi- 
Powers X-Ray

Prieš porą savaičių praves
tais X-Ray mašinomis krūtinės 
pa ve i k s 1 ų trau k im ai s 
pointėje pasinaudojo 
000 žmonių, per 5 
Naujovišką mašiną, 
rios nereikia 
nėti, suteikė
Company iš Glen Cove, L. L 
Mašina filmuoja po 3 asmenis 
per minutę.

Su Greenpointės Sveikatos 
Komitetu šioje kampanijoje 
kooperavo vietinė armijon re- 
krutavimo stotis, 246 Graham 
Ave. “Šalies apsigynimas pri
klauso nuo sveikų, sumanių 
amerikiečių,” sako Green
pointės rekrutavimo stoties ve
dėjas Įeit. Richard Haskell. 
Linkėtina, kad ir kitos susie- 
dijos pasektų greenpointie- 
čius.

X-Ray iki šiol tebėra vie
nintelė užtikrinta priemonė 
susekti plaučių -džiovos pra
dus. O tiktai pradžioje su- 
susekus yra užtikrinta išgydy
mas. Taigi, kiekvienam rei
kėtų bent retkarčiais nusi
traukti krūtinės paveikslus 
apsaugai sveikatos savo ir vi
sų, su kuriais prisieina ben
drauti.

FILMOS-TEATRAI
STANLEY TEATRE

Birželio 21-mą pradėta 
dyti nauja Tarybų Sąjungos 
filmą “The Vow,” vaizduo
janti dramatišką tos šalies 
gyvenimą nuo 1924 metų iki 
šių dienų. Perstato Staliną 
šalies vadovybėje. t Stalino ro
lę vaidina Mikhail Gelovani. 
Teatras randasi 7th Avė., ne
toli 42nd St., New Yorke.
NEW YORKO PARAMOUNT

ro-

Antra savaitė su didžiu pa
sisekimu rodo 
“Dear Ruth.” 
Como ir kiti.
k y to jų atžvilgiu

šių metų filmą tame 
Tik filmą “My Fa- 

Brunette” sutraukus 
publikos bėgiu pir-

naują filmą 
Scenoje Perry 
ši esanti lan- 
antra sekrnin-

*
Mary Gedravičienė sirginė 

ja jau apie 
karto ‘ buvo 
Dabai* biskį 
bet daktarai 
ti operacijai,
tusiai be operacijų, labai ne
drąsu eiti ir. ant operacijos, t 
tad vis dar lūkuriuoja. Jinai' 
būna namie, 198 Hull Street, ! 
Brooklyno.

Sužinoję iš Laisvės apie jos 
nelaimę, anais motais 
lis žmonių ją atlankė, 
vi čion ė dėkinga jiems 
už draugiškumą. Ilgai 
atskirtai nuo visų 
kas atlanko. 1
priejautos, kadangi sveika bū
dama neatsisakydavo parem
ti visuomeniškus darbus tuo ir 
taip, kuo ir kaip išgalėjo.

Abiem draugams linkime 
greitai pasveikti. O. R.

dauge- 
Gedra- 
visicms 
būnant

smagu, kad 
užsipelno

Teisėjas Uždraudė 
Meilužiams Trukdyti

Mrs. Beatrice Ghilomr, 24 
m., našlė ir motina 5 metų 
dukters, įsimylėjo į 17 metų 
jaunuolį Anthony Lembo. 
Mat, meilė amžiaus neklausia. 
Bet Antano tėvui pasirodė, 
būk “svetima‘boba” išvagianti 
jo šeimos lopšį, prašė teismo 
našlę suvaldyti.

Meilužiai pašaukti pas tei
sėją. Išklausęs įsimylėjusiųjų 
nuomonės, teisėjas tėvui įsake 
meilužiams netrukdyti. Tėvas 
nukiūtino namo vienas, o sū
nus nuėjo pas našlę ir josios 
tėvus.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

. DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
i— 8 vakareI Valandos:

S Penktadieniais Uždaryta

( Don DeFore ir Gale Storm filmoje “It Hanpened On 
5(h Avenue,” Allied Artists produkcijoje. Rodoma Ri-
voii Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke.

L; į , H Peter
■ KAPISKAS
■ BAR & GRILLi • X • '-“I

i,'Ly,. J|
/W/? Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
o c tel j | BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
B| BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas *

4

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^ 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

Alan Ladd intensyvėje scenoje iš filmos “Calcutt,” 
rodomos B rook i yno Paramount Teatre, Flatbush ir De
Kalb Avės. Antrąja rodoma “Danger Street.”

gi ausi a 
teatre, 
vorite 
daugiau
mos savaitės.

EMBASSY NEWSREEL 
TEATRUOSE

Vaizdai iš didžiojo CIO pa
rado New Yorke už atmetimą 
Taft-Hartley biliaus. Atvyks
ta į New Yorką Vengrijos bė
glys Ferenc Nagy, buvęs 
premjeras, perkūnuodamas 
ant dabartinės, darbininkams 
prielankios valdžios Vengri
joje. Prez. Trumano apsilan
kymas Kanadoje.

ROXY TEATRE
ir 50th St., 
“Miracle on 
yra asmenų 
teatro bale-

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
Prie 7th Avė.

New Yorke, rodo 
34th St.” Taipgi 
veiksmai scenoje, 
tas, orkestrą .

BKOOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d?l Bnlių, Koncertų, Bnnkietų,
Vestuvių, SuRirlnkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. i

Tel. BTagg 2-88421

Taiso; Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu j jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekviena šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai,

* Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

«

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintum Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
I

• nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

g

j

75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Birž. 23, 1947
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