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Stalinas ir Raudonosios Armi
jos komanda veikė savistoviai, 
neteikdama informacijų Ame
rikos armijos komandai.

Dabar padarė pareiškimą 
buvęs vyriausias Jungtinių 
Valstijų ir kartu Anglijos ka
ro jėgų komandierius genero
las Eisenhoweris. Jis sako, 
kad pradžioj, kol vakarinis 
frontas nevaidino sprendžia
mos rolės, tai stokavo tų in
formacijų. O vėliaus Ameri
kos generolas darė planus pa
siremdamas tuo, kad jis žino- 

1 jo Raudonosios Armijos pla
nus.

★ ★ ★
Generolas Eisenhoweris i 

Maskvą pasiuntė savo du pa
galbininkus generolus IT. R. 
Bull ir T. J. Betts, kurie ten 
laikė konferenciją su Stalinu 
ir kitais Raudonosios Armi
jos vadais. Maršalas Stalinas 
atidengė jiems smulkmeniš
kus planus, kad galutiną smū
gi Raudonoji Armija kirs na
ciams keturiais frontais, nau
dojant iki 160 divizijų.

Gen. Eisenhoweris sako, 
kad vėliau Raudonoji Armi
ja realizavo tuos planus dar 
stipriau, negu buvo susitarta.

★ ★ ★
Mongolijos Liaudies Res

publika padavė prašymą, kad 
ji būtų priimta į organizaciją 
Jungtinių Tautų. Kažin ką 
darys angliškai kalbančių im
perialistų blokas?

Tas blokas atidėjo Albani
jos priėmimą, kaltindami, kad 
būk Albanija padėjo Mussoli- 
niui kare. Bet gi' Mongolijos 
Liaudies Respublika padėjo 
mums, išvien su Sovietų Są

jungos Raudonąja Armija, su
mušti Japoniją.

Japonijos parlamente daro 
ovacijas karaliui Hirohito ir 
pučia dūmus j akis, kad būk 
jis “nieko nežinojo apie Japo
nijos užpuolimą ant Amerikos 
karų laivų Perlų Užlajoj.”

Blofina Japonijos imperia
listai. Gremėzdiškai tame 
jiems padeda ir mūsų šalies 
imperialistai, priešakyje su ge
nerolu MacArthuru.

Jungtinių Valstijų karo lai
vynas ir orlaivynas ruošiasi 
prie didelių karinių manevrų 
Šiaurių Vandenyne. Tie ma
nevrai bus atkreipti prieš So
vietų Sąjungą — atakoms ant 
Sibiro.

Aišku, kad toki žygiai ken
kia draugiškiems santykiams 
tarpe abiejų šalių, kenkia pa
saulinei taikai. Už tai atsako 
ne vien generolai ir admiro
lai, bet ir Mr. Trumano Ad
ministracija.

E. A. Mowrer dienraštyje 
New York Post rašo, kad 
būk . Mr. Trumano Adminis
tracija yra nelaisvėj generolų 
ir admirolų, kad karininkai 
nusako užsienio politiką, kad 
Mr. Bymes laikosi jų linijos,

Laisvė Sovietuose 
UNRRJ& Pareigiam 

Ir Reporteriam
Amerikinis UNRRA Vadas Peikia 
Kongreso Tarimą prieš Sovietus

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 154 balsais prieš 53 
nutarė neduoti amerikinės 
paramos per UNRRA tarp
tautinį fondą toms šalim, 
kurios cenzūruoja ameriko
nus reporterius ir neleidžia 
jiem visiškai laisvai apra
šinėti, kaip yra ten paskirs
tomi UNRRA atsiųsti reik
menys. Šį sumanymą davė 
republikonas kongresmanas 
E. M. Dirksen specialiai 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
pasakojo, kad Rusija nelei
džianti amerikiniams re
porteriams laisvai siuntinė
ti žinias per telegrafą ir 
radiją apie UNRRA pašal
pų padalinimą Sovietinėje 
Ukrainoje ir Sovietų Balta
rusijoje.

Berlin. — Amerikonas 
Marshall MacDuffie, UNR 
RA reikmenų paskirstymo 
viršininkas Sovietinėje Uk
rainoje, apgailestavo ir nu
peikė kongreso nutarimą 
prieš Sovietus. Staptelėjęs 
Berlyne, MacDuffie, new- 
yorkietis advokatas, pasi
šaukė amerikinius kores
pondentus ir užginčijo kon
greso padarytą įtarimą, 
būk Sovietai neduodą ap
rašymų laisvės amerikonam 
korespondentam. Jisai sa
kė, Sovietų vyriausybė Uk
rainoj nė per nago juodimą 
nevaržo nei UNRRA par-

FRANKO TARIASI 
DĖL PASKOLOS 
IŠ ANGLIJOS

London. — Fašistinės Is
panijos bankų atstovas, ar
timas diktatoriaus Franko 
patarėjas, dabar veda dery
bas su anglų atstovais dėlei 
stambios paskolos iš Angli
jos. Derybos eina Portu
galijos sostinėje Lisbone, 
kaip praneša N. Y. Daily 
W o r kerio korespondentas 
D. Kartun. Franko atsto
vas tose derybose yra bro
lis Serrano Sunerio, buvu
sio Ispanijos fašistų užsie
nio reikalų ministerio.

eigūnų nei korespondentų: 
kur tik jie norėjo, ten kelia
vo ir viską matė; ir kas tik 
jiem patiko, jie laisvai ap
rašė, telegrafavo bei per 
radiją pranešė.

Baltos “Veiterės” 
Atsisakė Patarnaut 
Žymiems Negrams

Cincinnati, Ohio. — Bal
tieji “veiteriai” ir “veite
rės” (valgių p adavėjai) 
Frontier kavinėje ir Ne
therlands Plaza viešbutyje 
atsisakė patarnaut neg
rams delegatams, dalyvau
jantiems suvažiavime Na- 
cionalės Sąjungos dėlei Ne
baltųjų Žmonių Pažangos.

Tarp negrų, kuriem bal
tosios veiterės nenešė val
gyt, buvo New Yorko Times 
ir Herald Tribune dienraš
čių korespondentai, ir gar
sus advokatas Theodoras 
Marshall. Tos veiterės pri
klauso Amerikos Darbo Fe
deracijos unijai.

Fredas W. Rasser, fede
racinės Viešbučių ir Val
gyklų Darbnininkų Unijos 
sekretorius, pareiškė, kad 
unijos vadovybė darys tam 
tikrus žingsnius prieš vei- 
terkas, kurios taip paneigė 
negrus.

Gen. Eisenhower Reikalauja 
Didelės Pastovios Armijos 
Dar per 25-40 Metu

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos štabo gal
va generolas Eisenhower 
reikalavo palaikyt nuolati
nę bent miliono vyrų armi
ją kokius 25 iki 40 metų, 
girdi, “iki Jungtinės Tautos 
taps tikra, sėkminga jėga 
taikai palaikyti.” Kalbėda
mas karinei senato komisi
jai, Eisenhoweris sakė, ar
mijos oficierių skaičius tu
ri būti padidintas nuo da
bartinių 25,000 iki 50,000, 
neskaitant 30,000 atsargi
nių (rezervo) oficierių. Jis 
piršo 27,500 oficierių vien 
tik armijos oro jėgoms.

Kairėje BERNARDAS BARUCHAS, Amerikos at
stovas Jungt. Tautų atominėje komisijoje; dešinėje 
ANDRIUS GROMYKO, Sovietų delegatas Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje ir atominės komisijos narys. Ba- 
ruchas įteikė planą, pagal kuri Amerika dar neribotam 
laikui pasilaikytų atom-bombų monopolija, kuomet ki
tuose kraštuose būtų kontroliuojama atominė jėga. A. 
Gromyko davė pasiūlymą sustabdyt atominių bombų 
dirbimą ir sunaikint gatavas atom-bombas; sako, tai 
būtų pirmasis žingsnis pasaulinėje atominės jėgos kon
trolėje.

SOVIETINIAI IŠRADĖJAI
GAUSINO AI A EDO VANOTI

Maskva. —Sovietiniai iš
radėjai ir mokslininkai šio-
mis dienomis gavo viso be
veik 9 milionus rublių Sta
lino vardo dovanų.

Apart 100 tūkstančių 
rublių dovanos profesoriui 
Ždanovui už naujo būdo iš-

radimą atomam skaldyti, 
paskirta 150,000 rublių gru
pei mokslininkų, išradusių 
naują tanką ir pagerinusių 
senąjį.

Keturi mokslininkai gavo 
150,000 rublių cjovaną už iš- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Bidėfa Spaudimas
Tromamii Palaikyt

Kainų Kontrolę
/

Senatorių Dauguma Pritaria
Kainų Kontroles Sužalojimui

kad Mr. Trumanas klauso ad
mirolo Leahy įsakymų.

Kaip ten yra, tai ne papras
tiems piliečiams patirti, bet 
yra faktas, kad mūsų užsienio 
politika yra prieš taiką poli
tika.

Sekmadienį, birželio 30 die
ną {vyksta Laisvės metinis 
piknikas. Clinton Parke. Mas- 
pethe. Tikimės daug tūkstan
čių publikos. Iš tolimų mies
tų atvyksta dienraščio rėmė
jai busais. Per kelis metus 
karo neturėjome šių progų su
sitikimui, tai dabar susirinkim 
masiniai.

Anglijoje įvedama 
racionavimas.

miltų

Keturiii Didžiųjų 
MinisteriŲ Sueigos 
Tarimai ir Ginčai

Paryžius, birž. 28. — Ke
turių didžiųjų talkininkų 
užsieniniai ministerial pra
dėjo svarstyti planus dėl 
sutarčių su buvusiais Hitle
rio palydovais — Italija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija ir Suomija. Diena 
pirmiau jie nutarė priskirti 
Franci j ai Tenda - Brigą 
sklypą, šiaurvakariniame 
Italijos kampe, bet su ta są
lyga, kad Franci j a nekliu
dys iš ten plaukiančiai van
dens jėgai, kurią Italija 
naudoja elektros dirbimui.

Keturi didieji tęsė gin
čus dėl Trieste ir dėl teisės 
D u n o j uj p Į a u kioti kitų 
kraštų laivams, apart tų 
šalių, kurių žemė prieina 
prie Dunojaus.

Sovietai Reikalauja 
2 Trečdalių Balsy 
Atom-Klausimais

New York, birž. 28. — 
Penktadienį atominė Jung
tinių Tautų komisija svars
tė pasiūlymus dėlei atomų 
jėgos kontroliavimo pasau
lyje. Ketvirtadienį atomi
nės komisijos ekspertų ko
mitetas nutarė, kad papras
ta balsų dauguma spręstų 
atominius klausimus. So
vietų atstovas Gromyko rei
kalauja visus atominius 
klausimus spręsti ne ma
žiau, kaip dviejų trečdalių 

I balsų dauguma. Atominės 
komisijos posėdis penkta
dienį buvo laikomas prie 
uždarų durų.

Jei tie klausimai būtų 
sprendžiami paprasta balsų 
dauguma, tai anglai - ame
rikonai imtų viršų.

Washington, birž. 28. — 
Pranešama, kad senatorių 
dauguma sutinka pratęst’ 
kainų kontrolę vieniems 
metams, bet su visokiais su
žalojimais, kurie iš tiešū

Jugoslavija Sako, 
Trieste Turi Tik Jai 
Priklausyti

Paryžius.— Trieste mies
tas ir uostas su apylinke 
turi būti pripažinta vienai 
Jugoslavijai, pareiškė jos 
vice-p r e m j eras Edvardas 
Kardelį, besikalbėdamas su 
korespondentais. Jisai sa
kė, Jugoslavija niekuomet 
nepasirašys sutarties be vi
siško priskyrimo jai Tries
te miesto ir aplinkinės Ju
lian Mare srities. Vice
premjeras Kardelį atmetė 
siūlymus, kad Trieste būtų 
p a s k e 1 b t as tarptautiniu 
miestu arba kad italai 
drauge su jugoslavais jį 
valdytų.

Jis nusiskundė, kad vaka
riniai talkininkai neskiria 
Jugoslavijai jokių atlygini
mų iš Vokietijos ir Italijos. 
Jugoslavai tik biskį pašal
pos tegavo iš UNRRA. Va
kariniai talkininkai, be to, 
užtaaiU kvislingą Michailo- 
vičiu. v

naikina kainų apribojimą.
Darbo unijos ir įvairios 

pilietinės organizacijos da
ro vis didesnį spaudimą 
prez. Trumanui, kad ve
tuotų - atmestų kainų kon
trolės darkymus.

Kainu a d m inistratorius 
Paul Porter ir ekonominio 
pastovumo direktorius 
Chester Bowles taipgi ra
gina p r e z i d entą atmesti 
kongresmanų ir senatorių 
biliu. Tas bilius su savo 
“pataisymais,” kaip kokio
mis paslėptomis minomis, 
sprogdina visą kainų kon
troliavimą, pareiškė Bow
les.

“Filibusteris”
Reakcinis demokratas se

natorius W. Lee O’Daniel 
daugiau kaip 8 valandas 
paeiliui rėkavo - tauškė, 
“filibusters” darė, kad su
gaišintų senatą nuo balsavi
mo bent už paskutinius kai
nų kontrolės likučius.

. Daniel ketino tris dienas 
“filibusteriuoti,” iki išsi
baigs terminas dabartiniai 
įstatymo dėlei kainų kon
troliavimo. O jis išsibaigia 
šį sekmadienį. Bet niekas 
Danielio “filibusterio” ne
parėmė; jis pats pailso, ir. 
tuomet senatas nusitarė, 
jog tuo klausimu kiekvie
nas senatorius galės kalbėti 
ne ilgiau, kaip po vieną va
landą.

Amerikos-Anglijos Karo 
Laivai Trieste Uoste 
Grasina Jugoslavijai

Trieste.—Įplaukė į Tries
te uostą Amerikos šarvuot
laivis Fargo, du naikintu
vai ir LST laivas. Jau 4 
kariniai Anglijos laivai sto
vi Trieste uoste. Tai grū
mojimas Jugoslavijai, kuri 
r e i k a 1 a u ja pripažint jai 
Trieste. Anglija ir Ame
rika siūlo paskirt jį Itali
jai.

(Trieste Italijos rankose, 
girdi, būtų “politinė tvirto
vė prieš slaviškas tautas 
(demokratines) iš rytų pu
sės,” rašo New Yorko re- 
publikonų laikraštis Herald 
Tribune.)

MICHAILOVIČIUS 
IŠŽUDĖ 70,000 '
POLIT. KALINIU

Belgrad, Jugoslavija. — 
Dokumentai, duobkasių pa
rodymai ir kitų liudijimai 
patvirtino, kad generolo 
Michailovičiaus fašistai - 
četnikai vienoje tik belais
vių stovykloje Jajinci už
kankino bent 70,000 politi
nių kalinių — partizanų, 
žydų, moterų ir net kūdikių 
po 3 metus amžiaus. Žudy- 
nėmis ypač pasižymėjo' 
Dragomir Jovanovic, nacių 
pastatytas sostinės Belgra
do majoras ir policijos va
das.

SOVIETŲ MOKSLININKAI SKALDO ATOMUS VISATINIAIS SPINDULIAIS
Maskva. — Sovietų vy

riausybė suteikė 100,000 
rublių Stalino dovaną pro
fesoriui Aleksandrui Pav- 
lovičiui Ždanovui už tai, 
kad išrado, kaip kosmi
niais - visatos spinduliais 
skaldyt sidabro ir bromo 
atomų branduolius.

Prof. Ždanovas yra So
vietų Mokslų Akademijos

Prof. Ždanov Apdovanotas už Naują Išradimą Atomam Skaldyti
&

Radiumo Instituto direkto
rius. Jis jau pernai spau
doje bendrai aprašė savo iš
rastą būdą skaldyti atomus 
visatiniais spinduliais.

P r o f e s o rius K. Žigač, 
Stalino dovanų komiteto se
kretorius, šitaip rašė Mas-

kvos dienraštyje Izviestijo
se apie šį išradimą:

“ždanovo atradimas nau
jais keliais skaldyti atomus 
visatiniais spinduliais turį 
didžią svarbą atominei šių 
dienų fizikai.

“Iki šiol atomas buvo su-

skaldomas įvairiais būdais 
tik Į stambias skeveldras 
(taip kad iš vieno atomo iš
eidavo tik lengvesni skirtin
gi elementų atomai arba 
naujos atomų grupės su 
mažesniu skaičium protonų 
ir neutronų).

“ždanovas gi parodė, kad 
su visatinių spindulių pa
galba galima beveik visiš
kai suskaldyti atomų bran
duolius į pamatines jų da
leles” (į paskirus, pavienius 
protonus ir neutronus).

Skaldant atomą Ždanovo

išrastu būdu, išsivysto kur 
kas daugiau atominės jė
gos, negu skirtingais skal
dymais, iki šiol vartojamais.

(Tikimasi, kad synchro
tron e, naujausioje atomų 
skaldymo mašinoje, galima’ 
bus daugmeniškai gaminti 
panašius spindulius, kaip iš 
erdvių atlekiantieji kosmi- 
niai-visatiniai spinduliai.)

Visi šį sekmadienį, June 30, į Didįjį Dienraščio Laisvės Pikniką, kuris įvyksta Clinton Parke, Betts ir Maspeth Avės
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Kapitalistų Streikas
Karo metu, atrodo, buvo visko užtenkamai. Dabar, 

čieliems metams prabėgus po karo, staiga visko pritrūko. 
Nors, pavyzdžiui, kriaučiai dirba gerai ir jokio streiko 
rūbų siuvimo pramonėj nėra, vienok rūbų stokuoja! 
Staiga mėsos nebeužtenka!

Taip tą viską išaiškinti? Aišku, kad kapitalistai 
paskelbė “streiką”. Jie nori nusikratyti bet kokios val
diškos kainų kontrolės. Jie yra pasimoję sunaikinti ir 
palaidoti OPA. Tada jie, mano, galėtų kainas kelti iki 
debesų ir į kišenius žertis milžiniškus pelnus.

Amerikos žmonių nelaimė tame, kad kongreso dau
guma susideda iš tokių, kuriems arčiau prie širdies sau
jelės kapitalistų reikalai, o ne liaudies. Už tai dabar 
eina OPA mėsinėjimas. Kaip atrodo, mažai kas bepaliks 
iš kainų kontrolės. Nebent, žinoma, nors vienuoliktąją 
valandą, Amerikos žmonės taip garsiai sušuks, jog kon- 
gresmonai ir senatoriai liausis mindžioję jų teisę į gy
venimą.

Bėda ir tame, kad prezidentas Trumanas nepanau
doja savo galios ir autoriteto atmušimui reakcijos puo
limų ant tos įstaigos.

Kėsinasi ant Piliečių Laisvių
Dienraščio Daily Worker korespondentas Rob F. 

Hall rašo iš Washingtono, kad Jungtinių Valstijų gene- 
ralis prokuroras Mr. Tom C. Clark kėsinasi pulti dar
bininkų unijas, Komunistų Partiją, liberalų organizaci
jas ir visus kairiuosius, kurie, jo supratimu, yra “rau
doni.” *

Korespondentas Hali rašo, kad Mr. Tom C. Clark 
yra vienas iš tų, kurie neapkenčia progresyvių ir veda 
“red-baiter” kampaniją. .Jis paduoda Mr. T. C. Clark? 
ir kalbą, kurią pastarasis sakė Chicagoj, grūmodamas 
darbininkų organizacijoms, o vyriausiai darbo unijoms, 
kurios, pagal Mr. Clark pareiškimą, “ardo šalyj ramy
bę” ir “baigia išsemt kantrybę.”

Mes žinome, kaip po Pirmo pasaulinio karo reakcija 
puolė darbininkų unijas, draskė jas, kad paskui turčiai 
galėtų be jokio pasipriešinimo išnaudoti darbo mases. 
Tada kapitalistams į talką atėjo tų laikų generalis pro
kuroras Palmeris su savo laukiniais “raidais.”

Šiandien, kada Amerikos liaudis taip brangiai lai
mėjo karą prieš hitlerizmą ir reakciją, tai yra sunku 
daryti tokius raidus—generaliai pulti darbininkų orga
nizacijas, tai korespondentas Hali rašo, kad reakciniai 
elementai planuoja pulti atskirus darbo unijų ir kitų 
organizacijų veikėjus, o reakciniai kongresmanai sušilę 
dirbą, kad pravaryti priešliaudiškus,, priešdemokratinius 
ir priešdarbininkiškus įstatymus. Kol tokių įstatymų 
nėra pravaryta, tai tol negalima daryti užpuolimai ant 
piliečių organizacijų, kurios gina mūsų šalies laisvę, de
mokratines teises už kurias 1776 metais kovojo Ameri
kos revoliucionieriai ir už kurias buvo vedamas Piliečių 
Karas.

Todėl piliečių pareiga yra nuolatos budėti, sekti 
tuos bilius, kurie yra įnešti kongrese, kelti protesto 
balsą prieš reakcinius ir antidemokratinius bilius, nuo
latos raginti savo kongresmanus, senatorius ir prezi
dentą Trumąną, kad jie atmestų reakcinius bilius, ku
rių pagalba tūli reakcininkai nori mūsų šalyj įvesti to
kias sąlygas, prieš kokias mes vedėme karą Vokietijoj.

Lietuviški fašistai taip , 
susijaudinę, taip susirūpi
nę, kad nežino nei kokių 
priemonių griebtis, tai kas 
ateina ant liežuvio ir ką tik 
sumano pameluot — tą sa
ko ir rašo. Jie vis dar turi 
viltį, kad galės prikelt iš 
numirusių žiaurų fašizmą 
ir kad Lietuvos liaudis dar 
bus paminta po fašizmo ko
jomis.

Nors dabartiniu laiku 
neturiu progos matyt fašis
tinės spaudos, bet skaitau 
Laisvės No. 139, kur drg. 
A. Bimba duoda gana rim
tą paaiškinimą Chicagos 
kun. Draugo koresponden
tui. Smetonos bernai deda 
visas pastangas visur kiek 
galint pakenkt Lietuvos da
bartinei valdžiai. Buvęs 
Liet. prez. ’Smetona ir jo 
bernai su Hitleriu priešaky
je nubankrutavo Lietuvos 
šalį dar prieš karą, suvar
gino Lietuvos liaudį, nieko 
gero nepadarė lietuvių tau
tai. Žmonės, kurie buvo tik
ri lietuvių tautos mylėtojai, 
kultūros ir šalies budavoto- 
jai, buvo kankinami kalėji
muose ir be pasigailėjimo 
šaudomi. Laike smetoninės 
tvarkos Lietuvoje puošniai 
gyveno visokie šarlatanai, 
lietuvių tautos .išgamos ir 
liaudies paveregėjai. Kuo
met 1940 m. Lietuvoj įsikū
rė tarybinė tvarka, tai visi 
tie lietuvių tautos išgamos, 
žmogžudžiai bėgo, kur tik 
juos kojos nešė. Vieni atbė
go su Smetona į Suv. Vals
tijas, kiti į kitas šalis, ir 
pasivadino save kankiniais, 
pabėgėliais, prašydami pa
sigailėjimo. Kurie šelpia 
tuos niekšus teroristus, Lie
tuvos liaudies prasikaltė
lius, tokie patys yra niek
šai, kaip ir tie jų pabėgė
liai.

Smetonos laikais tie po
nai nesirūpino, kad miestai 
būtų su gražiomis ir plačio-‘ 
mis gatvėmis, kad būtų ap-, 
sodyti gražiais, žaliuojan
čiais medžiais ir kvepian
čiom gėlėm. Viskas kas 
jiem rūpėjo, tai ‘ persekioti 
ir terorizuot nekaltus žmo
nes ir turėti sau puošnų gy
venimą. Jie patys paskandi
no Lietuvą kraujuose ir a- 
šarose, taipgi išnaikino 
tūkstančius nekaltų gyvy
bių. Dabar mato, kaa Lietu
voje daroma didelis progre-; 
sas, vienok kabinėjasi prie 
drg. A. Bimbos aprašytų į- 
spudžių ir bando kritikuoti 
Lietuvos valdžią, — būk 
Lietuvoj gatvės negana pla
čios ir visokie kiti trūku
mai esą.

Aš nuo savęs turiu tiek 
pasakyt ponam fašistam:

Jums per desėtkus metų ne
rūpėjo Lietuvos atbudavoji- 
mas nei kultūriniai, nei e- 
konominiai; jums rūpėjo 
tiktai, kaip būtų galima dar 
skaudžiau plakt Lietuvos 
liaudį, jūs rūpinotės tik sa
vo puošniu gyvenimu, o da
bar norit, kad į metus laiko 
būtų Lietuvos miestai iš
gražinti ir kad visko būtų 
pilna. Nesirūpinkit, ponai 
fašistai, apie Lietuvos mies
tų gatves ir kitus “trūku
mus”. Geros valios žmonės 
gelbėjo ir gelbės atbūdavo t 
savo tėvų kraštą. Amerikos 
geros valios lietuviai daug 
suteikė pagelbos Lietuvos 
žmon’ėms ir dar gelbės, kol 
tik bus reikalinga. O kuni
gų Draugas su savo kores
pondentais gali ramiai sau 
miegot, niekas jų nieko ne
prašo, — rūpinkitės savo 
pabėgėliais. Mes gi, geros 
valios lietuviai, dirbkime 
bendrai, atmušdami visus 
fašistinius melus, kuriuos 
skleidžia smetoninės ir hit
lerinės liekanos bei naujojo 
karo provokatoriai.

Tie žmonės taip žiauriai 
sufašistėjo, kad nieko ne
paiso, — nepaiso, jeigu dar 
milijonai gyvybių žūtų, bile 
tik atsiektų savo biaurų 
tikslą, bile tik galėtų su
grąžint fašizmą.

Kaip jie apgaudinėja vi
suomenę, taip ir valdžią 
bando apgauti. Kai kurie 
persistato save tokiais ge
rais piliečiais ir tuo pačiu 
tarpu laužo valdžios įstaty
mus. Būtų galima daug ką 
pasakyt apie tuos veidmai
nius, kokią demoralizaciją 
darė jie laike karo, kad tik 
pakenkus karo laimėjimui. 
Ir dabar jie yra didžiausi 
taikos ardytojai, 
ateis laikas, kad 
nors tiem melam 
nimam galas.

Paskutiniu laiku jau pra- 
! deda ir suklaidinti žmonės 
permatyt teisybę.

Tačiau, atmušimas visų 
melų priklauso nuo mūs vi
sų pažangiųjų. Mes visi ir 
visos privalom sekt politiką 
ir apgint užimtą teisingąją 
pozicija. x

E. K. Sliekiene.

JAMES J. REYNOLDS, bu
vęs komandierius, New Jersey 
advokatas, paskirtas j Nacio- 
nalę Darbo Santykių Tarybą 
vietoje rezignavusio Gerard 
Reilly. Jis yra brolis Quentin 
Reynolds, dirbančio užjūriniu 
korespondentu.

Chicagos Žinios
LENKIJOS ŽYDU ATSTO

VAI BUVO PAGERBTI 
CHICAGOJE

Antradienį, birželio 18 
Civic Opera House, buvo 
rengę 28 žydų organizacijos 
pasitikimo mitingą žydų at
stovų iš Lenkijos. Toje pasiti
kimo Lenkijos žydų delegaci
jos sueigoje 
svečių.

Pagrindinę 
svečias, Dr. 
stein. Jis yra
kijos valdžios šalies atbuda- 
vojimo ministeris. Kalbėtojas 
sakė, kad prieš karą Lenkijoj 
gyveno daugiau žydų, negu 
bile kitoje šalyje, o dabar vos 
liko visoje

Vakaro
Max Bressler,
Chicagos skyriaus, 
žydų Kongreso.

Tame mitinge buvo sudėti 
pažadai, kad Chicagos žydai 
gausiai prisidės su parama at- 
sigriebimui Lenkijos žmonėms 
iš po karo griuvėsių.

Nugirdęs.

d., 
su-

dalyvavo 1,500

kalbą pasakė 
Emil Sommer- 
dab artin ės Len-

Bet gal 
bus kada 
ir klaidi-

Gyvenimas Pabrangsiąs 
$704 dėl OPA Suardymo

Washington. — Vienas 
Kainų Administracijos — 
OPA valdininkas pareiškė: 
Jei kongreso sumanymai 
dėlei kainų kontrolės ardy
mo taps įstatymu, tai gy
venimas per metus pa
brangs 704 doleriais šeimai, 
gaunančiai $3,000 metinių 
pajamų. >

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

pATRONS OF SHORE re-
- sorts and amusement parks 

won’t find the places the same 
this year. The usual attrac
tions at the pleasure spots 
will still be there, but the tra
ditional hot dog and ham
burger are not going to be so 
abundant. The sizzling tid-bit 
that made Wimpy famous has 
shrunken so during these days 
that it doesn’t even resemble 
a reasonable facsimile of the 
original. And that grand in
stitution of America’s play
lands—the hot dog—has been 
collared by the black market.

To offset the beef shortage 
and to curb the public beef
ing, the entertainment spots 
are trying to spread their lim
ited supply of lamb. When we 
think of lamb, it brings to 
mind the Judas goat which 
leads the poor sheep into the 
slaughter pen and then sneaks 
out the back gate. Seems the 
big wigs of the black market 
are trying to exploit the Judas 
goat idea.

Lenkijoje 80,000.
pirmininkas buvo 

prezidentas 
Amerikos

Ilya Ehrenburg, one of the 
three visiting Russian writers, 
before his departure for So
viet Union wrote his impres
sions of his American visit in 
a piece for the United Press.

He spoke quite highly of 
Americans, not without being 
critical of some of our institu
tions. Then he commented on 
criticism directed against him
self and the Soviet Union. 
Saying that he did “not take 
offense with those Americans 
who criticize us,” Ehrenburg 
declared :

“I do take offense with 
those Americans who. slander 
us. During these two months 
I have read a pack of fantas
tic stories about my person. 
Since they could make up so 
many stories about 
easy to understand 
invent about Russia.
sia is far away.”

intelligence,” he forgot to 
mention that some Americans, 
mainly the gentry of the 
press, also possessed fantastic 
imaginations.

Members of the SLA (Lith
uanian Alliance of America) 
if they are not happy about it, 
at least know where the Al
liance’s money is going. $1000 
was voted by the SLA conven
tion for the American Lithu
anian Council. The so-called 
council has, as this column 
has shown, generously used 
Nazi made propaganda in its 
official publications.

Some Lithuanian comment
ators have a peculiar way of 
telling their readers that they 
(the commentators) are not 
telling the truth. Take for ex
ample a piece titled “Lithu
ania under Soviet Rule” by 
“The Observer” in the English 
Section of “Draugas,” June 
21, 1946.

“The Observer” complains 
that “there is scarce informa
tion coming from Lithuania • 
today,” but he is able to say:

“Teaching of religion in 
schools is forbidden and is 
conducted underground. 
Priests are being imprisoned 
and repo r te d under the 
charge of collaboration with 
anti - communist Partisans 
(quislings—ed.).”

It is remarkable how the 
“Draugas” commentator is 
able to know about,this if in
formation is “scarce.”

What puzzles this writer 
most is how the “observer” 
after complaining about “re
ligious persecution” in Lithu
ania is then able to write: 
“Churches are open, .always 
crowded and religious life is 
very ihtense.”

me, it is 
all they 
For Rus-

When Ehrenburg mentioned 
that Americans have “a real

The alert reader will readi
ly see that the “observer” is 
not interested in information 
from Lithuania and that the 
“Draugas” columnist actually 
admits that there is no religi
ous persecution in Lithuania.

LKM CHORO PAMOKOS 
IR ABELNA CHORO 

VEIKLA

Nauja Dešrų Dirbtuvė Kaune

Kodėl “Susimylėjo” Ant Lenkijos?
Riek laiko atgal demokratinės Lenkijos vyriausybė 

ir mūsų šalies Valstybės Departmentas susitarė, kad 
Amerika paskolins Lenkijai $190,000,000. Ta paskola tu- 
'rėjo būti suteikta taip: $40,000,000 pinigais iš Export- 

■ Import Banko, kad už tuos pinigus Lenkija galėtų nu- 
- sipirkti Amerikoj reikmenų atstatymui savo šalies, kuri 

tiek daug nuo nacių nukentėjo. Ir $50,000,000 vertės 
mūsų vyriausybė pažadėjo suteikti Lenkijai ginklais ir 
kitais Amerikos armijos dalykais, kurių yra Europoj 

t kalnai. <
Gegužės viduryj buvo pakeltas skandalas, kad būk 

“Lenkija nepildo sutarčių.” Buvo kaltinama, kad ji 
nei nepaskelbė sutarčių, nors tai Lenkijoj buvo padary- 

. ta. Bet vėliau Washingtonas pripažino, kad sulaiko 
Lenkijai paskolą todėl, kad ten “neleidžiama dabartinės 
valdžios opozicijai viešai veikti.” Gi prie tos opozicijos 
prisišliejo visoki fašistai ir liaudies priešai.

Po to Lenkija gavo iš Sovietų Sąjungos didelę pas
kolą. Taipgi susitarta, kad Lenkijos armija bus apgin
kluotą tokiais pat ginklais, kaip ir Sovietų Raudonoji 
Armija. Vienodas Raudonosios Armijos ir Lenkijos ar
mijos apginklavimas yra svarbus bendram apsigynimui.

Dabar Valstybės Departmentas pareiškė, kad “pa
tenkinančiai išsiaiškino reikalai Lenkijoj” ir sutiko, grą
žinti Lenkijai $50,000,000 paskolą. Bet tik tą dalį, kuri 
K’\vo { įtarta suteikti Lenkijai ne pinigais, o ginklais!tarta suteikti Lenkijai ne pinigais, o ginklais!

Reiškia, Lenkija negauna $40,000,000 piniginės pas
kolos iš Export-Import Banko, už ką ji galėtų pirkti sau 
pragyvenimo reikmenų Amerikoj, o gauna tik ameri
kinių armijos reikmenų, čia atrodo, kad kai kam n<" 
tiek rūpi suteikti Lenkijai pagalbą, kaip neprileisti prie 
to, idant Lenkijos armija būtų taip pat ginkluota, kaip 
ir Sovietų armija.

Chinijos Liaudies Protestas
Chinijos miestuose liaudis protestuoja, reikalaudama, 

kad Jungtinės Valstijos ištrauktų savo armijų iš Chi
nijos. Chinijos Komunistų Partijos pirmininkas gene
rolas Mao Tze-tung pareiškė, kad Amerikos armija, bū
dama Chinijoj, padrąsina reakciją piliečių karui ir su
daro pasaulinei taikai pavojų.

Generolas Mao Tze-tung pareiškė, kad gruodyj, 
1945 metais, Maskvos konferencijoj Molotovas ir Mr. 
Byrnes susitarė, jog, kaip Sovietų, taip ir Amerikos ar
mijos bus ištrauktos iš Chinijos. Jis sakė, kad Raudo
noji Armija pasitraukė, bet Amerikos armija stovi Chi
nijoj ir padeda reakcijai. .

Generolas Mao Tze-tung sakė, kad teikimas ginklų 
ir kitokios pagalbos generolo Chiang Kai-sheko valdžiai, 
tai nėra pagalba Chinijos liaudžiai, bet tos šalies reak
cijai prieš Chinijos demokratiją. Varde Chinijos demo
kratijos jis griežtai protestuoja prieš Amerikos armijos 
laidymą Chinijoj, teikimą pagalbos Chiang Kai-shekui, 
prieš jo armijos ginklavimą ir treinirayimą. s

Birželio 18 d., Lietuviu Au
ditorijoj, įvyko LKM Choro 
pamokos. Nors oras buvo ne
pergeriausias, bet dėl to netu
rėtų būti pasiteisinimo, kad 
negalėjo ateiti į pamokas. 
Ypač nesmagu, kad mūsų 
merginos nusigando lietaus ir 
vos kelios teatėjo į pamokas.

Laike pamokų choro moky
tojas J. Kenstavičius paantri
no dainas iš operos “Išmai
nyta Nuotaka.”

Choro pirmininkas, L. Jo
nikas, irgi pamokose nedaly
vavo, o prisiuntė laišką, kad 
per visą mėnesį negalės cho
ro pamokų lankyti. Choristai 
tuom labai susirūpino.

Apkalbėta pirm, laiškas ir 
paskirtas J. Karvelis, kuris 
yra choro vice-prezidentas, 
kad per tą laiką eitų pirmi
ninko pareigas.

Plačiai kalbėta apie šeimy
nišką choro išvažiavimą. Su
radimui vietos ir surengimui 
išvažiavimo, išrinkta komisija 
iš 5 narių.

Pranešta, kad yra rengia
mas naktinis choro piknikas 
27 d. liepos, Justice Park dar
že.

pelenams 
pradėjo

— inži- 
darbinin-

kai sugriauta. Dešroms ga- 
minti buvo įsteigta pagalbinė 
dirbtuvė Vilniaus gatvėje, 
šios patalpos dešrų dirbtuvei 
buvo ne tik permažos, bet ir 
neatitiko kitų pagrindinių rei
kalavimų. O kadangi jos bu
vo nuo kombinato atskirtos, 
tai susidarė didelis nepatogu
mas jas eksploatuoti.

Kiol reikalas pastatyti nau
ją, tinkamesnę dešrų dirbtu
vę. šio darbo ėmėsi “Maisto” 
inžinieriai. Jie patys paruodė 
projektą ir patys vadovavo*^ 
statybos darbams. Rezultate 
šiandieną kombintas turi nau
ją dešrų dirbtuvę, kuri yra 
žymiai pranašesnė už iki šiol 
turėtą. Turint galvoje, kad 
buvusi pagalbinė kombinato 
dešrų dirbtuvė smarkiai yra 
nukentėjusi nuo potvynio, tai 
naujos dešrų dirbtuvės įvedi
mas eksploatacijon yra ypa
tingai svarbus reiškinys.

Naujoji dešrų 
rengta kombinato 
korpuso pirmame 
talpos erdvios ir
montuotos moderniškos 
mybos mašinos, k. t., vilkas, 
kuteris, maišymo mašina ir

dirbtuvė j- 
pagrindinio 
aukšte. Pa- 
šviesios. Į- 

ga-

Širdukas.

MIRĖ KAZIM. PETKUS
Birželio 18 dieną pasimirė 

Kazimieras Petkus, sulaukęs 
pusės amžiaus. Velionis buvo 
gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Paragaudės kaime.

Paliko dideliam nuliūdime 
moterį Oną, 2 sūnus ir viena 
dukterį. Buvo pašarvotas Ma- 
žeikos-Evans koplyčioje. Pa
laidotas šv. Kazimiero kali
nėse. Re p.

MHHN*

klos, kurių trys šaltam rūky
mui. Rūkyklos per pamainą 
gali praleisti 4-5 to gaminių. 
Virimo skyriuje pastatyti trys

Naujoji dešrų dirbtuvė yra 
Maisto” kolektyvo 

laimėjimas. Netrukus ji pra
dės gamybą ir Kauno darbo

4

KAUNAS. — Vokiškieji 
grobikai, bėgdami nuo Rau
donos. Armijos smūgių,' žiau
riai sugriovė Kauno mėsos 
kombinatą “Maistas”. Gra
žiais pastatais užstatytas di
delis kombinato rajonas virto 
ištisu smilkstančiu bei rūks
tančiu griuvėsių plotu.

Dar “Maisto” pastatams te
besmilksiant, dar jo 
tebesant karštiems, 
rinktis “maistiečiai” 
nieriai, tarnautojai,
kai. Vienas po kito rinkosi 
“Maisto” darbo žmonės, nes 
jiems kombinatas brangus. Jis 
yra jų darbo vaisius: vieni jį 
statė, kūrė, tobulino, kiti gi 
ilgus metus jame dirbo, daug 
išmoko, tapo specialistais. To
dėl visi vienodai pajuto reika
lą ir pareigą atstatyti barba
rų sugriautą Lietuvos darbo 
žmonių kūrinį. Nebodami sun
kių sąlygų, visi ėmėsi darbo, o 
vadovauti stojo “Maisto” in
žinieriai.

Tokiu būdu prasidėjo Kau
no mėsos kombinato “Mais
tas” atstatymo darbai, ir šian
dien mes nors ir negalime 
kombinatą matyti tokį puikų,
koks- jis yra mūsų atmintyje, kitos. Įtaisytos penkios rūky 
bet jis nėra ir tokioje .padėty
je, kokioje jis buvo vokiečių 
paliktas.

Kombinato rajonas baigia
mas apvalyti nuo laužo ir su- ’ dvigubomis sienelėmis katilai 
degusių griozdų kalnų. Daug i dešroms ir dešrelėms virti, 
pagrindinių pastatų jau yra Į Katilų bendras pajėgumas — 
atremontuota ir įvesta eks- 1,5 to per pamainą, 
ploatacijon, o šiomis dienomis 
kombinatas pradės eksploa- didelis 
tuoti naujai pastatytą dešrų 
dirbtuvę.

Iki šiol kombinate dešros žmonės galės įsitikinti aukšta 
nebuvo gaminamos, nes buvu- jos gaminių kokybe.
si dešrų dirbtuvė buvo visiš-1 Inž. Step. Jotai

&
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LlT€ ratu ra
Ko Dunda Žeme

Ko
Ko
Ko

dunda žemė?
marios ošia?
siaučia perkūnai?

IR fllcRAS Tai
Ne
Ne juros ošia, —

ne perkūnai, 
žemė dunda,

Amerikos Lietuvių Meno-Kultūros 
Suvažiavimo Reikalais

Tai mūsų, mūsų 
Dalia pražydo 
Raudonais bijūnais!

Mes eisim, eisim,
Molėti bėdžiai,
Kopsim ant aukšto kalno,

Suvažiavimui Pasveikinimai
Kaip žinoma, sekamas lietuvių meno 

suvažiavimas jau pradeda išjudinti gy
vesnę meno veiklą. Pasveikinimai jau 
pradeda ateiti. Meno veikėjas S. Baro
nas mums rašo: “Šiuomi prisiunčiu jums 
Money Orderį septyniolikos dolerių ver
tės.” Ir toliaus jis sako: “Lietuvių Te
atrališko Ratelio pasveikinimas LMS Su- 

■/ važiavimui — $10.00.”
Paskiaus S. Baronas rašo, kad Mon- 

telloj yra vaidintojų, dainininkų, artis
tų. Jie kalba, ruošiasi suvažiavimui. 
Draugas Baronas baigia laišką: “Aš tai 
tikrai manau būti.”

J. Bimba prisiuntė LDS 123 kp. suva
žiavimui linkėjimus praplėsti meną ir 
kultūrą tarpe Amerikos lietuvių ir svei
kina suvažiavimą su auka $5.00.

Katrina Petrikienė, plačiai . žinoma 
tarpe Amerikos lietuvių veikėja, rašy
toja, sveikina LMS Suvažiavimą su 
$5.00. Pijus Petrauskas, veteranas vai
dintojas, sveikina suvažiavimą — $5.00.

Tai tik pradžia, pirmi atbalsiai į mūsų 
atsišaukimą. Mes žinome, kad visi lie
tuviai myli meną. Be mūsų meno mes 
neturėtume koncertų, vaidinimų, so
listų. Suvažiavimo tikslas praplėsti, ug
dyti, organizuoti lietuvių meną, didinti 
mūsų meno jėgas. Todėl mes ir kviečia
me mūsų visuomenę prisidėti, paremti 
meno veiklą. Organizacijos, lietuviai 
biznieriai, pavieniai kuopų nariai, atei
kite talkon.

Meno Paroda Suvažiavime
Kuomet mes pradedame kokį didesnį 

kultūrinį darbą, tai visuomet atsiranda 
žmonių, kurie norėtų traukti atgal, su
laikyti. Tame dalinai pasireiškia mūsų 
tautos - lėta pirmynžanga, kaimietišku- 
mas. Rodos, kad mes norime vis sto
vėti užpakalyj, kad kiti mus vestų. Mes 
išsigąstame didesnio kultūrinio darbo. 
Bet turime gana įrodymų, kad mes gali
me ir mokame nuveikti, atlikti didelius 
meno, kultūros darbus, kuomet mes ener
gingai dirbame.

Kuomet pradėjome kalbėti apie meno 
kūrinių parodą LMS Suvažiavime, tai 
buvo sakyta: “Na, kur jau, chorų, vai
dintojų, tai mes dar turime, ' bet kur 
mūs artistai?” Kuomet pradėjome veik
ti, teirautis tais reikalais, pasirodo, kad 
galima mūsų meno judėjime suorgani
zuoti kūrinių paroda. Mes turime artis
tų, dailininkų.

Ir LMS Suvažiavime bus jau nepirmu- 
tinė meno darbų paroda. Pamename, 
prieš keletą metų, kuomet K. Petrikienė 
suorganizavo moterų meno darbų paro
dą Brooklyno Muziejuj. Tai buvo gražus 
kultūrinis darbas. Jis ne tik buvo gra
žus pats savaimi, bet parodė ir kitatau
čiams, kad lietuviai turi savo meną, kul- 

/ turą.
Šiuo tarpu mes organizuojame plates

nę meno parodą. Mes turėsime moterų 
darbų, turėsime kai ką ir iš Lietuvos.

Mes visi žinome, jog yra jaunų ame
rikonų lietuvių, kurie veikia kaipo ar
tistai, vaidintojai, skulptoriai. Jų yra 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Su jais rei
kia užmegsti ryšiai, juos reikia pasiekti. 
Jie reikia supažindinti su lietuvių meno 
judėjimu, su mūsų vaidyba, chorais, o 
mums reikia pažinti juos, jų darbus, jų 
talentus. Todėl mes ir prašome talkos. 
Kas juos žinote, jei nežinote, tai teirau
kitės, suraskite lietuvius talentus, gau
kite jų antrašus ir prisiųskite LMS Su
važiavimo Komitetui. Suvažiavimo or
ganizavimas nėra tik suvažiavimo tiks
lui. Suvažiavimas yra pieno judėjimo, 
jo artistiško pakilimo organizavimas.
| Suvažiavimo Albumas

Suvažiavimas lietuvių meno-meninin- 
kų nebus tik savaitės laiko įvykis. Su- 
važiav. darbai, jo dalyvių, kaip tai, cho
rų, dainos grupių, solistų, vaidintojų, jų 
mokytojų, jo rėmėjų darbai, atvaizdai 
(paveikslai), taip pat suvažiavime duo- 

ty tos pamokos, paskaitos, kalbos bus išleis-

ta gražaus albumo formoj. Tuo būdu 
Amerikos Lietuvių Meno-Kultūros Su
važiavimas pasiliks su jumis, jis bus 
kiekvienam dalyviui, kiekvienam lietu
viui istorinių įvykiu, dokumentu.

Žinoma, paskutinį ir sprendžiamą žodį 
šiuo reikalu tars pats suvažiavimas. Su
važiavimo albumas turės būt gražus me
niškai ir svarbus savo turiniu. Jis bus 
ne tik pasižiūrėjimui, bet ir pasiskaity
mui įvairiais meno klausimais.

Kas Ką Veikia
Vedama susirašinėjimai su velionio 

Bullio žmona dėlei kūrinių, kuriuos ve
lionis paliko. LMS parodoj, pagerbimui 
velion. Bullio, kaipo tikro darbo liaudies 
artisto, manoma suvažiavime parodyti 
visa jo kūryba.

Robertas Feiferis, šiais metais atvy
kęs iš Pietų Amerikos, dalyvaus parodoj 
su savo kūriniais. Be to, Feiferis ruo
šia suvažiavimo parodai specialę paveik
slų galeriją, kurioj bus vaizduojama 
Brooklyno pažangaus judėjimo veikėjai. 
Be to, Feiferis, drauge su Jonu Valencia 
ir kitų pagalba, ruošia parodyti gyvuo
sius paveikslus. Tai bus naujanybė vi
siems.

Katrina Petrikieenė, kuri yra ruošusi 
moterų graždarbių parodą Brooklyno 
Muziejuj, taip pat veikia, kad meno pa
roda būtų graži, didelė. Mes tikimės, 
kad K. Petrikienė paruoš ir paskaitą 
apie tą gražųjį liaudies meną.

Iš eilsė jaunosios kartos menininkų 
dar negauta pranešimai, su jų daugu
ma dar nespėta susisiekti. O jų bus, jų 
yra gana daug tarp lietuvių. Čia kalbam 
dar tik apie rytų apylinkę.

V. Bovinas, LMS Suvažiavimo Sekret.

Ten lauža kursim, v 7
Ten savo vargą
Paleisime dūmais.

Pūskite, pūskite, tyrlaukių vėjai, 
Pūskit, plasnokit devynias dienas! 
Šlovė tau, lauže, kad mum sušvytėjai, 
Šlovė gadynės naujos pranokėjui, 
Pergalei mūsų šlovė amžina!

Draugai, į talką,
Varykim vagą, 
Juodas dienas užarkim

Žilam pasauliui, 
Senam kaip saulė, 
Ir mes žodelį tarkim.

Žodelį tarsim,
Žirgus balnosim,
Laukais ir giriom josim,
Laisvės lelijom
Takus nusėsim, 
Usnis išravėsim!

A. Churginas.

Ant Tilto Leningrade
Dangaus šiaurinėje mėlynėje, 
Virš Nevos švino ir bangų, 
Į viršų kyla tilto linija — 
Vanduo, granitas ir dangus.

Ir Admirolų rūmai špilių
Auksinį smeigia debesin,
Ir palei upę sfinksai tyli,
Ir neva šiaušiasi vėsi,

Ir bangos plakasi į krantą, 
Žuvėdros nardo po vilnis, 
O snaigė tykįai žemėn krenta 
Ir skruostą paliečia švelni.

Miela snieguole! Esame mudu 
Vieni ant tilto, o žemai
Švininės bangos priekin juda, 
Krante — granitiniai namai, 

Ir ką aplinkui matom — viskas 
Priklauso ne dvarams puošniems, 
Ir rūmų aikštės obeliskas
Ir grožis — paprastiems žmonėms!

Ir aš einu per Nevos tiltą
Kaip šeimininkas, ne svetys,
Nes mano tas granitas pilkas,
Man baltas marmuras sutviks, 

Man vario raitelis nuo žirgo 
Draugingai pamojuos ranka, 
Vanduo kanaluose man žvilga 
Dangaus atošvaiste blankia,

Man Ermitažo Korifėjai
Prabils iš drobės ir akmens,
Ir medžiai priemiesčio alėjoj
Man lapais pasaką šiurens------

Ir. mano žingsnių garsas aidi 
Ant Nevos tilto. Virš bangų 
Baltutės snaigės tykiai sklaidos, 
Ir rūmai stiepiasi dangun,

Ir miestas iš granito kieto 
Prabyla man aidais dainų, 
Kai aš, atvykęs čia poetas, 
Per Nevos tiltą praeinu.

Vytautas Sirijos Gira

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
Įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

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

Jeigu iūs negalite nusipirkti savo apylin* 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų "susipažint, 
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDicnn 60c verl«® ĮRIEDU Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų if 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea 
nevirškinimas ir rėmuo.

pa-

Siųskit šį *'Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerf 11 uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60< vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. Užlaidos pridėtos).

Vardas....

Tėviškė
Linguoja lingo liekni medeliai.
Takai šilku sužėlę.
Vai nėra niekur tokių sodelių, 
Kaip mano tėvužėlio.

Kai jau pražydi — lyg nematyti
Po dangumi pilkuoju;
Kas Sakelytė—tai gegutytė
Labai liūdnai kukuoja.

Per aukštus kalnus, per marių plotus 
Visur aš ją regėjau —

. Berželiai tiesūs ir augaloti 
Sekminių parugėje.

Sesutės žvaigždės nakčia žėrėjo 
Pulku pačiu gražiausiu;
Išdykę laumės paežerėje
Drobinį žlugtą džiaustė.

Sidbaro paukščiai įsaulę gręžias, 
Kaip iš auksinių knygų — 
Kadais tai mano jaunystę gražią 
Jevų žiedais apsnigo.

Antanas Miškinis

Oi, Nutilk
Oi, nutilk vėjeli,
Kam gi rodai jėgą;
Kam tampai gluosnelį už kasų?
Nuvargę žmoneliai,
Jau saldžiai sau miega,
O tu baladojies — net baisu!
Nėr danguj žvaigždelių: 
Žaibai vakaruose. — Tu puti. 
Oi, nustok vėjeli — 
Pūsk į kitą šalį . . .
Juk dausų berybė, tau plati.
Oi, nuostok vėjeli,
Ko gi išdykauji;
Kam žalią klevelį rauni iš šaknų?
Kam skriaudi bedalį?...
Lūšnos stogą griauni?.. .
Jų jau tiek benamių — alkanų.... 
Paklausyk, vėjeli:, 
Pūsk į kitą šalį —
Dykaduonių langus pastūksėk.
Jie kožną naktelę — 
Didžias puotas kelia, 
Už svetimą triūsą... Netylėk!

Biednas
(Iš “Darbo”)

Mano Įspūdžiai Iš LDS 7-to Seimo k iš Bostono
Pirmadienį, birželio 10 d., 

LDS 7-tas Seimas užbaigė dvi 
sesijas apie 5 vai. vakare. Jau 
stovėjo du didžiuliai busai. 
Tuoj prisipildė pilnai delega
tais, vykstančiais į jiems su
rengtas vaišes Worcestery. 
Daug delegatų važiavo savo 
mašinomis ir vežė tuos dele
gatus, su kuriais kartu atvy
ko. Busai ir karai traukė tie
siai vieškeliu į Worcester, 
Mass., kur LDS 57 kp. suren
gė jiems vakarienę ir konccr-

įstaiga, 
kuo pasidi-

gerai pa-
Laike va-

drg.

Pasiekėme lietuvių parką 
apie 8 vai. vakare. Buvo pri- 
sipiklžius pilnutėlė salė. Ap
žiūrėjom šią Worcesterio lie
tuviu visuomeniška 
Tai ištikrųjų yra 
džiuoti.

Worcesterieciai 
vaišino delegatus,
karienės ' pirmininkavo 
Bakšys, geras Laisvės vajinin- 
kas. Delegatai ir vietiniai pa
sakė trumpai kalbas. Prasidė
jo koncertinė programos da
lis.

Dainavo Aido choras, va
dovaujant drg. Karsokienei. 
Sudainavo keletą liaudies dai
nų. Choristai gerai išsilavinę, 
turi savo tarpe solistų ir ga
bią pijanistę. Aidiečiai yra 
verti didelio pagyrimo, bravo 
jiems!

Birželio 11 d. po keturių 
Seimo sesijų, vakare, tame 
pačiame viešbuty Gardner, 
turėjome puikų koncertą. Dai
navo profesijonalai talentai: 
Povilas’ Stogis, chicagietis; 
Agnes Kenstavičienė ir Kas
tancija Abekienė; dainavo so
lo ir duetais. Gausiu delnų 
plojimu buvo iššaukti kelis 
kartus.

Gerai pasirodė Aleksandras 
Vasiliauskas, newyorkietis, 
žinomas mums ir bostonie
čiams kaipo dainininkas lietu
vių radijo valandoj Bostone.

Taipgi gražiai padainavo 
Jean Brown, montellietė.

Liuosybės choras iš Mon
tello, Mass., vadovystėje Ed. 
J. Sugar, parodė, kad choris
tai gerai susimokinę ir gražiai 
dainuoja.

Worcesterio Aido choro 
merginų grupe labai gražiai 
sudainavo keletą liaudies dai
nelių. Tai vis priklauso dide
lis kreditaslis kreditas mokytojai Josefi- 
nai Karsokienei.

Puikiai atliko šaĮvo Užduotį

Adresas.

Dzūkas, žemaitis ir Zanavy
kas, trio, girdėtas per radiją 
iš Bostono, ne tik Bostono a- 
pylinkėje, bet ir Conn, valsti
joj, o kai kada ir New Yorko 
valstijos pakraščiuose.

Pirmą kartą savo gyvenime 
girdėjau tokią puikią progra
mą lietuvių kalboj. Už tai pri-

Seimo 
Tony 
Peter

Adelei Pluta.
12 d. buvo Jaunuo- 
Išklausytas rapor- 

sek-

mes

klauso didele garbė 
prirengimo komisijai: 
Vasaris, Frank Olson, 
Shimon ir

Birželio 
lių sesija,
tas nacijonalio jaunimo 
retoriaus, Jono Ormano.

Kuomet ėjo diskusijos, 
keli susitarėme pamatyti So.
Bostono ir Cambridge priva
čius biznierius ir lietuvių vi
suomeniškas įstaigas. Sėdome 
į P. Kapicko Buick’ą. Ignas 
Kubiliūnas buvo vairuotojas. 
Mes 4 pasažieriai: P. Kapic- 
kas, J. Kuzmickas, J. Kučins
kas, Jurgis Montvilas ir aš 
pats.

So. Bostone progresyvių 
biznierių mažai.

Pirmiausia mums parodė, 
kur buvo Keleivio namas, da
bar jau nugriautas. Daug 
namų nugriovė federalės val
džios projektai. Kur Laisvė 
gimė, namas, skersai gatvės, 
tebėra. Senas, namas, dabar 
tuščias štoras. Stebėtinai daug 
namų nugriauta; tame vidury
je stūkso griuvėsiais apversta 
lietuviška bažnyčia. Miesto 
valdžia nesusitarianti su vys
kupu išpirkimo reikale.

So. Bostone aplankėme pu
siau progresyvį saliunčiką lie
tuvį. Aplankėme Keleivio raš
tinę. Radome Michelsoną, Jo- 
nuškį ir linotypo darbininką. 
Parodė spaustuvę. P. Kapic- 
kas sako Jonuškiui, ką jūsų 
spaustuvė reiškia prieš mūsų. 
Jis turėjo minty Laisvės spau
stuvę. Tuoj su Jonuškiu susi
kibo apie politiką.

Keleivio visa spaustuvė už
ima tris krautuves. Keleivis 
tik ką buvo atspausdintas. 
Strazdas dirbo prie preso; 
jis spausdina laikraštį ir kitus 
darbelius. O Michelsonas me- 
nadžerauja, — mažai dirba, 
tik rašo Maikio džiokus ir pa
siima po 50 dolerių į savaitę. 
Kitiems bus, nebus — o jam 
turi būti.

pradėsiąs naują biznį, muilo 
išdirbystę, su dalininkais.

Aplankėme Lietuvių Pilie
čių Kliubą, 223 E gatvėj, So. 
Bostone. . Kliubas palaikomas 
tautininkų, viršutinė svetainė 
apdegusi. Turi alaus ir deg
tinės laisnius. šiaip namas 
apleistas, reikalingas remon
to.

Kas kita yra Am. Lietuvių 
Piliečių Kliubas, 823 Main st., 
Cambridge, Mass., progresy
vių valdomas. Svetainė ir ba
ras gražiai įrengti. Turi alaus 
ir degtinės laisnius. Vakarais 
būna šokiai, daro gerą biznį. 
Salė, senas namas, kliubo nu
pirktas. Greitoj ateity statys 
naują namą, krautuves ir di
delę svetainę parengimams. 
Kliubo gaspadorius, Juozas 
Bagdonas, sugabus biznierius. 
Kliubas turi užsiprenumera
vęs Laisvę ir J. B. davė čekį 
parvežti Laisvės prenumera
tos atnaujinimui.

Birželio 13 d., po šešių Sei
mo sesijų, turėjome gerą va
karienę. Tame pačiame vieš
buty Gardner, vakarienėje 
buvo daug svečių. Pirmininka
vo Keistutis Michelsonas, 
brooklynietis. Buvo gera va
karienė — gavom po pusę 
vištos ir kitokių skanėsių ir 
užbaigai dar šaltos koįsės — 
ice cream’o. Vakarieniaujant 
pakviesta kalbėt eilė delega
tų. Buvęs LDs pirmininkas R. 
Mizara įteikė garbės liudiji
mus buvusiems LDS kariams, 
Dėdės Šamo ginkluotose jė
gose. Po vakarienei buvo šo
kiai. Delegatai kalbėjosi jau 
apie keliavimą namo. Kai ku
rie tuo laiku turėjo atostogas, 
pasiliko Bostone. Daug žadė
jo vykti į Brooklyn, N. Y.

Už visą tą triūsą garbę duo
du Seimo rengimo komisijai.

Jurgis Kuraitis.

SAUSRA SUŽALOJO
UKRAINOS DERLIŲ

raštinę. Sake, kad pardavinė
ti namus sekasi gerai. Tuojau

Maskva. — Marshallas 
MacDuffie. pašalpinės UN 
RRA pasiuntinybės virši
ninkas sovietinei Ukrainai, 
sako, nors paskutiniu laiku 
Ukrainoj buvo lietaus, bet 
pervėlai. Anot MacDuffie. 
sausra sunaikino apie 50 

uošimčių žieminių kviečių 
visus miežius

avižas
ir

Pašto Ofisas....... ....... .. ....................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dapt. 674-33C
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Bl. *
256 Stanley St., Winninea. Man.. Can. |

Waterbury, Conn.

atostogas.

Atlankius M. Vaitonaitę- 
Mikšienę

M. Vaitonaitė ir O. Depsie- 
nė grįžo iš Chicagos, kur jos 
smagiai praleido
Tačiau, grįžtant, Vaitonaitę 
ištiko nelaimė: 
traukiniu namo, pajuto ji ne
valdanti savo rankos ir baisius 
skausmus. Veikiausiai tai bu
vo skersvėjo užpūtimo prie
žastis.

"* x

Nors vis dar kenčia skaute-^, J, 
mus, bet, būdama gydytojo 
priežiūroje, Vaitonaitė tikisi 
sveikatą atgauti. Nuo savęs 
linkiu M. Vaitonaitei-Mikšie- 
nei pergalėt skausmus, sustip
rėt ir visiškai išgyti!

Kaiminka

važiuodama

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 148 akrų žemės, 

kartu ir namas su 9-niais kamba
riais. Naujai {vesta elektra. Yra dvi 
barnės, 2 vištinyčios ir kiti reikalingi 
budinkai. 15 akrų girios, uosynų. 
Ūkė randasi netoli nuo miestukų —• 
kaip tai: Uniondale, Herrick Center, 
Clifford, Pennsylvania valstijoj. Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašyti 
sekamu antrašu: Joseph Mitchell, 
P. O. Box 11, New Suffolk, L. I., 
N. Y. Kuris pirmiau atsilieps, bus 
nuolaida kainoje. (149-154)

Reumatiški Skausmai ’
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga- 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus- \ 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. « 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPfiYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Bkv. 
CAMBRIDCty MASS.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAIRWAY BOWLING LANES, INC. 
1250 St.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

Sandwich King
280-282 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9558 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
427 Kingston Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAM. MORRIS. HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

LOUTS JACOBS & HARRY MELTZER 
427 Kingston ' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1664 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

RUTH SCHWARTZ 
Economy Food Center

1664 Bevgen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
158 Franklin St. Brooklyn, N.

the

No.

Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 330 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
120 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises.

ANNA MURRAY & 
120 Fulton

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

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

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAMMOTH LUNCHEONETTE. INC. 
462 Clarkson Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

St..
BARNEY TURNER

Brooklyn, N. Y._

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

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No.. 
GB 2373 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, 

theto be consumed offCounty of 
premises.

SIDNEY TISHFIELD
245 Howard Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. VON DER REIDT 
Authorized Birds Eye Dealer

56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
823 Franklin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

ISIDORE
823 Franklin Ave.,

RADIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 303 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
324 Utica 
County of 
premises.

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

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

NOTICE is 
EB 491 has 
to sell beer 
the Alcoholic
598 Clarkson Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES PLACATZIS & 
THOMAS PARASKEVAS 

Ave., Brooklyn, N.598 Clarkson

the

Y.
the

324 Utica
JOSEPH KRAVITZ 

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 259 has be*en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Hegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE 
137 Hegeman Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1715 — Avenue M. 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
Avenue M,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

1715
PORTER 

Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MAX 
D-B-A S.

to be consumed on the

SHEVINSKY 
L. Delicatessen 

685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 
to 
(he 
921

is
300 has 

sell beer 
Alcoholic

Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
Ave.,921 Atlantic

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

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

CAPASSO
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law

NOTICE is 
GB 777 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

103 Stuyvesant Ave
ARTHUR RAY

Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

to be consumed off the

NOTICE, is 
DB 780 has 
to sell beer 
the Alcoholic
8823 — Avenue L, 
County of Kings, 
premises.

MORRIS GOODMAN 
Avenue L, Brooklyn. N. Y.8823

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 775 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
Ave.

Beverage
Borough 

i be consumed off the

4402 Church
WEINER

Brooklyn, N.

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

Beverage

NOTICE is 
DB 776 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2191 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL HOROWITZ
2191 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
GB2004 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
5811 — 8th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

5811 8th

License No.

n 107 of
Law at 

Brooklyn, 
: off the

ISADORE BRODT 
Ave. Brooklyn, N

hereby given that License No,NOTICE is
GB 1008 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
37 Reid Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG
87 Reid Avenue Brooklyn, N. Y,

n 107 of
Law at 
Brooklyn, 

off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 510 has .been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
(Crescent Bar & Grill)

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 40 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off .the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HERMAN GUTTOFF BROS. 
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

No.hereby given that License
1525 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE
GB 
to 
the
241
County
prom isos.

JOHN H. BAMMANN
211 Ridgewood Ave.< Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
178 - - 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER & JOSEPH WITKOWSKI 
P. & J. Delicatessen

178 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1132 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! off th.: 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

4718 4th

NOTICE is 
EB 651 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
29 Wilson 
County of 
premises.

29 Wilson

the

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

Beverage Control Law at
Avenue, 
Kings, to be consumed on

Borough of Brooklyn, 
the

ETTORE LEVANTIN I 
Ave. Brooklyn, N.

OTTO EUCHNER
127 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5887 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
173 Chauncey St., 
County of Kings, 
premises.

FRANK 
173 Chauncey St.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

SINGERMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Court St., Borough of 
County of 
premises.

Beverage
St., Borough

Kings, to be consumed off
Brooklyn, 

the

390 Court
GEORGE ANSALONE

St., Brooklyn, N.

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

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

to be consumed off

NOTICE is 
GB 999 has 
to sell beer 
the 
367
County of 
premises.

the

NICK DEMONTE
367 Columbia St., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2655 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section' 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
264 Irving Avenue'; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, oif the 
premises.

ANTONIE DEWEY
261 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 251 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
32 Sackett Street, 
County of Kings, 
premises.

AUGUST 
32 Sackett Street

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

LEON ARI )ELLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1348 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
384 Marcy 
County of 
j> remises.

Beverage Control
Borough of 

be consumed off
Avė., 

Kings, to

Law at
Brooklyn, 

the

384 Marcy
NATHAN 

Ave.,
JOHNSON

Brooklyn, N.

no:NOTICE is hereby given that License 
GB 1312 has eon issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Decatur St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

638 Decatur
LEON PASQUA
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB6943 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5405 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Alcoholic Beverage
— 18th Ave

hereby given that License No.NOTICE is
GB 7321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET, INC. 
4423 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage

NOTICE is 
EB 382 has 
to sell beer, 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO 
1549 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

;s, to be consumed off

litsell beer ;
Alcoholic 

New Jersey96
County of

WILLIAM J.
96 New

RATNER
Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ALEXANDER DUBROFSKY & 
SAM SENKOWITZ

1 Sullivan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2781 Fulton Street, Borough of Brooklyn.

JOSEPH STIER
5105 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y

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

Beverage Control Law at 
1920 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is 
EB 644 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 

Avenue

NOTICE is hereby given that License 
GB 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GREEN STAR RAR & GRILLNOTICE is hereby given that License No. 
GB 1754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Rogers 
County of 
premises.

the21 I Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control Law- 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed ■ off LIETUVIŠKAS KABARETASMORRIS MORGASEN 
and MAXWELL KAGAN 

(D/B/A MORGAN’S) 
Ave. M. Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at 
of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 277 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
8013 — 20th Avenue, Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BENJAMIN SKLAR 
20th Ave., Brooklyn, N.

636 Rogers
HERBERT ZIRKER
Ave.. Brooklyn, N.

hereby given that License

8013

No.

Y.

No.

TONY
214 Highlawn Ave.,

LEONE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 463 has 
to sell beer 
the Alcoholic
39-41 Kossuth Place. 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is 
GB 2332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
835 Park 
County of 
premises.

835 Park

the

ELIAS
39-41 Kossuth PI.,

SPYE
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
60 Sumner 
County of 
premises.

Avenue.
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

60 Sumner
HARRY 

Ave.,
CUTLER

Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 589 has 
to sell beer 
the Alcoholic
7023 Ft. Hamilton P’way. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

7023 Ft.
FRED MEYER

Hamilton P’kway. Brooklyn, N. Y.

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

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

the

is 
has

NOTICE 
EB 554 
to sell beer 
the 
3523
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MADELINE I. FLETCHER 
Avenue S, Brooklyn, N.3523

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CHARLES COHEN 
Charlie’s Delicatessen

Broadway. Brooklyn. N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3327 Fulton Street. 
County of 
premises.

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

3327 Fulton
WILLIAM 
St..

HANSEN
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

the

107 of
Law at
Brooklyn, 

the

Beverage Control
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

JACOB SACKLER
Avenue, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
318 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Section
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAMUEL
318 Stuyvesant Ave.,

SEALEY
Brooklyn. N. Y.

given that License No.
421 has be,en issued to the undersigned 

sell beer at
Alcoholic

— Avenue U,
to

NOTICE is hereby 
GB 
to 
the 
714
County of Kings, 
premises.
NAT TORGOVNICK

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Brooklyn.
consumed off the

Control
Borough of 
be

711

&
(Nat & Abo 

Avenue U,

ABE FRIEDMAN
Del.)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
1214 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

CARMELO
1214 Cortelyou Rd.,

107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LICCARDO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KORNREICH 
Gold Dairy

1206 Nostrand St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

742 Fulton
ADOLPH SIDITSKY
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1252, has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
147 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

ERICH
147 Ridgewood Ave.,

SEUTHE
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

565 Graham
HERMAN GOLDFEDER

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 96 1 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
406 Sumner 
County of 
premises.

ISRAEL BLITSTE1N 
Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough 
ings, to be consumed off

107 
141W 

Brooklyn, 
the

■106 Sumner

NOTICE

to sell beer r 
the Alcoholic 
182 — 7th 
County of 
premises.

182 7th

Y.

given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at

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

GEORGE MULLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1403 ha: 
to sell beer 
the Alcoholic 
.331 Ellery 
County of 
premises.

Ellery

County of Kings, to be consumed off the
premises.

ERICH MANGELS
2784 Fultoh St., Brooklyn, N. Y.

————-- ----- ------- -
NOTICE is hereby given that License No.
GB 1484 has been issued Io the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
721 Sterling Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WEBER
721 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 683 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Smith Street, Borough of Brooklyn,
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

GEORGE BROWN
Black Cat Ca fe

413 Smith St., Brookrlyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.

1920

NOTICE is 
EB 711 has

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on

SAMUEL SCHWARTZ 
and NATHAN PINCUS

1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
EB 590 has

the

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 ... 3rd Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA CYBULSKT
405 3rd Ave Brooklyn, N. Y.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias A]us Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section- 107 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough
Kings, to be consumed off

C 162 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lat at 60-62 Stanhope St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DINGWELL BROS. INC.
60-62 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is 
CB 427 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
98 Hill Street, 
County of Kings, 
premises.

EAST END CLUB, INC. 
Of the 22nd Assembly District

Brooklyn, N. Y.98 Hill St.

I .aw 
Brooklyn, 

the

MORRIS SEGAL
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.

No.NOTICE
GB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1893 West 
County of 
premises,

Beverage Control Law at 
8th St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1893 W.
CHARLES TOTO

8th St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
5967 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Norman Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consume.! off the 
premises.

STANLEY
154 Norman

NOTICE 
GB 
to 
the

J. & WALTER J. DYNIA 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 1160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
193
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control
Adams Street, Borough of

Kings, to be consumed oil

193 Adams

License No. 
undersigned 
under Sec

Law at 
Brooklyn, 

the

ALFONSO DiROSA 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTICE is hereby given' that 
C 340 has been issued to the 
to distribute beer at wholesale 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ‘at.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

.101 -3 Cook St., Borough of

101-4

the premises.
MORRIS LINDENBAUM 

LINDENBĄUM DISTRIBUTORS
1 Cook St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 

at wholesale

License No. 
undersigned 
under Sec-

NOTICE is
C 369 has 

distribute beer
of the Alcoholic Beverage Control
134 Kingsland Ave., Borough of

to
tion 107
Law at
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

to 
the 
755 
County
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
MEMORIAL ASS’N, INC.

755 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 281 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
864 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

134

the premises.
MARCH BOTTLING CO., INC.

Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
under Sec-

NOTICE is hereby given that 
C 305 has been issued to the 
to distribute beer at wholesale 
lion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2651 E. • 14th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC. 
2651 E. 11th St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
under Sec- 

107 of the Alcoholic Beverage Control 
at

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on

LOUIS
864 Nostrand Ave.,

RADIN.
Brooklyn, N.

the

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

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

No.

NOTICE is 
EB 453 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CHRIS HOUGHTAL1NG & 
VICTOR NELSON 

Gotham Bowling Alleys 
St., Brooklyn, N.2576 Fulton

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

Beverage Control Law at

No.

NOTICE is 
EB 643 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
833 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1198 Has been issued to the undersigned 
to sell jbeer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

715 Lorimer
MIKE ORLANDO
St., "* Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

DENNIS CRONIN
888 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 666 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcqhollc Beverage Control Law at 

*512 — 86th Street, Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SHORE VIEW RECREATION CENTER 
512 — 86th

NOTICE is
GB 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
257 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

257 Court
LOUIS J. SACHS

St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

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

Law at

NOTICE Is 
EB 518 has 
to aell beer 
th* Alcoholic Beverage Control 
311 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

LUDWIG 
311 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9385 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1313 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAM. MORRIS. HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

LOUIS JACOBS & HARRY MELTZER 
1313 — Avenue U, Brooklyn, N. Y.

be consumed on the

STRUNK
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 477 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
773 Atlantic Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PANTELELIS 
77> Atlantic

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-19 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. '

HERMAN, SAM, MORRIS, HARQLD 
EPHRAIM BERNSTEIN
JACOBS' & HARRY MELTZER 
18th Ave., Brooklyn, N. Y.

the

&

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law

NOTICE is 
EB 556 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
•78 Van Sieklen Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

/X

LOUIS 
39-19 —

NOTICE 
GB 9559 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

HERMAN, SAM, MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

LOUIS JACOBS & HARRY MELTZER 
1914 — Avenue M, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is
GB 2307 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
229 Kingston Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
229 Kingston Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

EPSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License -No. 
GB 1505 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
306 Parkville Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consume! off the

JOHN
306 Parkville Ave.,

MEYN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2920 •— Avenue I, 
County of Kings, to 
premises.

HARRY WOLFSON 
2920 Avenue I,

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

& LEO WOLFSON 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2624 Newkirk Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
2624 Newkirk Ave.,

BORRIS \
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
885 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! r, ff 
premises.

ADOLPH OCHSHORN
835 Classon Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law gt 
133 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

No.

NOTICE is hereby given that 
C 262 has been issued to the 
to distribute beer at wholesale 
tion 
Law at 2451 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CARLO MIRANDA 
2451 Dean St., Brooklyn, N. Y.

Dean St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Kent Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CHAS. NARSAVITCH & GEO. B. ERDMAN 

C. & G. BAR & GRILL
351 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
St., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is 
EB 302 has 
Io sell beer, 
the Alcoholic 
3160 Fulton
County of Kings, 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
St., Brooklyn, N. Y.3160 Fulton

NOTICE is 
EB 460 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
3615 Quentin Road, 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

SMITHOWEN 
EMERALD BAR & GRILL 

3615 Quentin Road, Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 387 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
881 Nostrand 
County of Kings, 
premises.

PAUL 
(Crown 

881 Nostrand Ave.

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

FUTERMAN
Delicatessen)

Brooklyn. N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELETHON® 
STAGG 2-S04I

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 414 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
767a Nostrand Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.
R. B. DELICATESSEN 

767a Nostrand Ave.

consumed on the

& REST., . INC. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
3039 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

JAMES
STEPHEN V. CARRUTTO 

Goiter's Delicatessen
3039 Avenue U Brooklyn, N

Control
Borough of 

to be consumed off

FLORENTINO.

I,aw 
Brooklyn, 

the

Y

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

060 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN Ė
(RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių •
Direktorius

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

MATTHEW A.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

t the

NOTICE is 
EB 446 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
347 . Atlantic * .Ave,, 1 
County of ■ Kings, to be consumed on 
premises.
GEORGE J. PETER & G. CALOGER, 

SHERIDAN LUNCH CO.—KINGS
347 Atlantic Avo. Brooklyn, N.

JR.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB483 has been issued to the undersigned 
to sell hoer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Broadway, Borough W Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, Inc. 
240 Broadw&ri . . Brooklyn, į N« ¥•

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

1113 Ml Vernon St 2 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar All* * 
• •••• •••••••••••>
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Atgyja Sostines 
Elektrinė

Pailga statybos aikštė 
• pilna nuo krašto ligi kraš- 
, to. Čia dar guli geležies 

laužas, sijos, vamzdžiai. 
Prieš porą metų tai buvo 
lieknos kolonos, puikios fer
mos, sudėtingos konstruk
cijos, metaliniai didžiulio 
pastato griaučiai. Juos iš
draskė, aplamdė, sunaikino 
rudieji griovikai. Dabar šis 
metalo laužas riogso padri
kai statybos aikštės pakraš- 
tėse. Tačiau šalia ir tarp 
laužo krūvų virte verda 
kūrybinis darbas. Gabena
mos statybinės medžiagos, 
gimsta metalinės gyslos — 
armatūra- naujam pastatui. 
Čia triūsia nuo ryto ligi va
karo dviem pamainom ke
lios dešimtys žmonių. 4500 
ketvirtainių metrų ploto 
statybos aikštėje, kur galė
tų laisvai sutilpti dešimt 
vidutinių gyvenamųjų na
mų, pamažu pradeda atgy
ti Vilniaus elektrinė.

Tomis istorinėmis
mėnesio dienomis, kai mūsų 
šalies sostinėje svarstė TS 
RS Aukščiausioji Taryba 
didingąjį Stalinini doku
mentą — naujojo penkme
čio planą, — užvirė darbas 
šioje aikštėje. Čia turi at
gyti jėgainė, kuri duos pir
muosius tūkstančius kilova
tų į sąskaitą to 83,000 kv. 
galingumo, atkurto Lietu
voje per artimiausius pen
kerius metus. Tai sunki, 
bet garbinga statybininkų 
užduotis. Jie iš visų jėgų 
stengiasi ją atlikti laiku.

Darbas pradedamas iš 
karto iš visų galų. Viename 
aikštės kampe liepsnoja 

' Žaizdrai. Čia geležį kaitina 
drg. Gaponovo vadovauja
mi kalviai. Po keliu minu-

kovo

čių jie savo kūjais ir 
lenkimo staklių pagalba 
darys iš tiesios, apvalios ge
ležies mažus ir didžius raiz
ginius. šie raizginiai — 
būvimųjų gelžbetoninių ko
lonų stuburkaulis. Apdarą 
šioms kolonoms jau paruo
šė kitame aikštės gale drg. 
Šliachtico brigados staliai. 
Keturkampės pailgos medi
nės dėžės sugabentos į 
skirstomosios lentos salę ir 
pastatytos viršum duobių, 
kur guls kolonų pamatai.

Tuo tarpu arčiau įvažia
vimo išdygsta nauja pagal
binė įmonė: betono gamyk
la. Jau sugabentos dvi be
tono maišykles. Dabar bai
giama įrengti pilstymo bun
keriai ir loviai pagamintam 
cementui. Jau nebetoli ta 
diena, kai prasidės naujų 
kolonų ir kiti betonavimo 
darbai, kai iš po medinio 
apdaro išlįs atgimstančio 
pastato dalys...

SU 
pa

BUŠAI I LAISVES 
PIKNIKĄ

Birželio • June 30 dieną 
įvyks dienraiįio Laisvės pik
nikas. Bus Clinton Park, Betts 
ir Maspeth Ąves., Maspeth,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

...... ....... . 1 .. .

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ūkio 
prie 
vis- 

Antai,

U saliniais vis giliau ir 
plačiau rausiamas! į žemę: 
čia kasami grioviai būsi
miems pamatams. Darbi
ninku kastuvais išmetama 
žemė gula ant plačios 
trauktuvo juostos. Pailgas 
trauktuvo sparnas iškeltas 
aukštai virš griovio krašto. 
Trauktuvo juostos gabena
ma žemė keliama aukštyn 
ir nubyra gražia kalvele ne
toli nuo krašto. Vis tebe
vyksta kova su senaisiais 
pamatais. S t a t y bininkai 
skaldo betoną sprogdini
mais ir darbomis bei lauž
tuvais. Didžiuliai luitai bei 
lauko akmenys teberiogso 
visur. Jie rūšiuojami: da
lis jų bus sunaudota čia pat 
naujiems pamatams dėti, o 
kita dalis iškeliama ar už-

' kasama vietoj. '
Taip atrodo statyboj Aik

štė šiandien. Čia atkakliai 
dirba didžiulis statybininkų 
būrys dėl kūrybinės perga
lės: respublikos sostinė tu
ri atgauti savo nuolatinę 
elektros jėgainę!

O tai ne vien statybinin
kų reikalas. Visos Vilniaus 
pramonės ir miesto 
Įmonės turi prisidėti 
elektrinės atstatymo 
kuo, kuo tik gali,
trauktuvo juosta neišmeta 
per pamainą ir penktadalio 
savo normos, nes trūksta.-.. 
6 metrų ilgio siauručio 70 
milimetrų varomojo odinio 
diržo. Ar ne gėda Vilniaus 

<odos kombinato vadovams, 
nešit eikusiems aprūpinti 
statybininkus šitokiu dir
žu?! Dar trūksta dildžių ir 
kitų paprasčiausių metali
niu instrumentu. Mūsų sos
tinės metalų pramonės fab
rikai — “Elektritas,” “Žag
rė,” “Žalgiris” ir kiti galėtų 
ir turėtų padėti nors seno
mis dildėmis, kurios nebe
tinka tiksliam metalo ap
dirbimui, bet tiktų grubiam 
darbui statyboje. Reikia 
pagalvoti ir apie naujų in
strumentų gamybą.

Vilniaus elektrinė turi 
atgyti ir atgis. Bet dirbti 
reikia visiems iš .'•visų jėgų.

J. Mešys.

CHIANG KLAUSO NACIŲ, 
SIŪLANČIŲ IŠNAIKINT 
CHINŲ KOMUNISTUS

Shanghai, Chinija.—Tau
tininkas Chinijos valdovas 
Chiang Kai-shekas laiko ke
lis nacių vadūs kaip savo 
valdžios p atarėjus. Jis 
klauso hitlerininkų, kurie 
ragina tol pulti chinų ko
munistus, kol jie būsią visai 
išnaikinti, kaip praneša 
United Press, amerikinė ži
nių agentūra.

Nors paskelbta pertaika 
ir tęsiama derybos dėl san
taikos tarp Chiang Kai- 
sheko tautininkų ir komu
nistų, bet niekas netiki, kad 
tautininkai nustotų kariavę 
prieš komunistus net po su
tarties pasirašymo Sutar
tis, girdi, būtų tikĮpopieros 
lakštas.

Philadelphia, Pa.
Busas išeis nuo 735 Hair

mount Ave., K vai. ryto. Pra
šome nesivėliįti, nes busas iš
eis paskirtu laiku. Busas yra į 
jau perpildytas pasažieriais ir | 
priimsime tik] tuos, kurie turi i 
tikietus.

Newark, N. J.
Sietyno Chpro busas į Lais

vės pikniką Keis 12:30 P.M., 
nuo 566 Clinton St., East Or
ange, N. J. -O 1 vai. P. M. nuo 
180 New York Ave., Newark, 
N. J. Kelionėj abi pusi $1.15.

Cliffside, N. J.
Busas išeis nuo ('has Ste

phans Boro Bar, 12:30 P.M., 
344 Palisade Ave., Cliffside 
Park, N. J.

Harrison-Kearny, N. J.
itcS-Atvyksta busais. Bet ph 

nių informacijų neturime.

Hartford, Conn.
Busas išeis 9-tą valandą 

ryto, iš Laisvės Choro sales, 
155 Hungerford Street. Kelio
nė $3.50 j abi puses.

Gavome pranešimą, kad 
važiuos 2 bosai.

iš

at-

Vykstantiems į Laisves pik
niką iš Now Jersey ir Penn- 
sylvanijos valstijų kelrodis: 
pervažiavę Hudson upę tune
liais ar f erėm, tėmykite užra
šus ar pasiklauskite Williams
burg tilto ir važiuokite Į 
Brooklyną per Williamsburg 
Tiltą. Pervažiavę tiltą imkite 
Grand St. Extension ir važiuo
kite tiesiai į Maspeth. Priva
žiavę Rust St., sukite po kai
rei ir už kelių blokų bus Clin
ton Park.

GERIAUSIA DUONA
\SCH0LES BAKING k

« *

Egzaminuoja^ Akis,: 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikomi Akinius.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, M Y. 

Tel. ST. 2-8^42

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager \
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Trumpos Praeities 
Atsiminimai

Mums gyvenant Stocktone 
virš aštuonis mėnesius, biskį 
pabodo sąlygos, kad ten ne
buvo ne tik lietuvių organiza
cijų, bet taipgi lietuvių skai
čius tebuvo tik trys viso labo, 
tai mums reikėjo turėti visus 
reikalus link lietuvių organi
zacijų ir jų parengimų su 
San Francisco pažangiais lie
tuviais, net už 85 mylių.

Tolumas sudarė keblumus, 
južtad ten nieko aktyvio nega
lėjom atlikti, apart atlankyti 
susirinkimus ir kitus draugiš
kus susiėjimus.

Bet gi ak vata visados trau
kė, kad būnant organizacijų 
nriais, yra būtina pareiga 
kiekvieno nario prisidėti ir su 
veikimu sulyg išgalės. Todėl 
mintys buvo nukreiptos, „kad 
apleisti Stocktoną ir apsistoti 
kur yra daugiau lietuvių ir 
kur randasi organizacijų 
kimas. Nors būtų buvę 
čiau persikelti gyventi į 
Francisco ar Oaklandą, 
ten žmonės labai draugiški ir 
nuoširdžiai priima kiekvieną, 
kuris tik prisideda prie lietu
vių pažangaus veikimo, bet 
mus akvata viliojo daugiau i 
Los Angeles miestą apsigy
venti, negu kur kitur. Todėl, 
pagaliaus, ir atvykom į Los 
Angeles pašonę, priemiestį 
Inglewood, ii’ manom, kad 
prisieis ilginus apsigyvent los
angeliečių tarpe. Kadangi 
sanfranciskiečiai ir oaklandic- 
čiai labai draugiški žmonės ir 
kada ton nuvykdavom, tai 
sados jausdavomės kaip 
mie, tad išvažiuojant iš 
apylinkės buvo labai gaila 
likti gerų draugų ir draugių, 
bot manom, kad gyvenime 
dar priseis vėl su jais susitikti 
ir draugiškai pasveikinti.

Pirmos Pagalbos Draugai
Naujai atvykus nežiūrint į 

kokį miestą ar koloniją prisi
eitų pergyventi labai daug 
keblumų ir vargo, jeigu nebū
tų simpatijos gerų draugų ar 
draugių, k u r i e pagelbsti. 
T a i p g i ir mums atvy
kus į Los Angeles pašonę atė
jo į pagelbą mūsų labai geri 
draugai’ir draugės, Jurgis ir 
Anna Bernotai ir Adomas ir 
Marė Bušai.

Kadangi yra didelis trūku
mas gyvenimo vietų, todėl jei 
minėti draugai būtų neatėję) 
į pagelbą, tai būtų prisėję 
pergyventi daug nesmagumų.

I Nors tarti ačiū, rodos, būtų 
už 

nuoširdu- 
kad tuom sykiu tik 
galima, tai ateityje 
galėsimo kaip atsi
jų draugiškumą.
Lietuviu Veikimą

L 

randasi eilė suma- 
kurie

perpigu šiems draugams, 
jų draugiškumą ri
mą, bet 
tiek yra 
gal mos 
teisti už

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
NUOTAKŲ ir MOKSLĄ BAIGUSIŲJŲ BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertai, Bankietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimu ir 1.1. Pulkus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOljŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

suPagerbkite savo vaikus, gimines ar draugus 
labiausia tinkama dovana šiuom įvykiu. 

Mes turime gražy pasirinkimą Daimonty, Laikrodėlių, Džiiilcrly, 
Plunksnų dovanom, Costume Jewelry ir kitko už prieinamas kainas.

Užeikite pas ROBERT LIPTON Jcwcrcl pasiniatykite su milinis.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
f 701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
| TeL BT. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Šateikiam garbingas laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
sudarau 

ftlrikoniškais. Rei- 
■j kalu i esant ir
^/padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS
512

prie

Marion St., Brooklyn, 
Mpm Broadway ir Stone Ave.

Chauncey St., Broadway Lina
TpJ. GLenmore 6-6191

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ve i- 
ar- 

San 
nes

OPERATORES IR FINIŠERKOS
prie 

MOTERIŠKŲ COATŲ 
Unijine Dirbtuvė.

35 valandų savaitė. 
Mokama Aukščiausios Algos. 

MAMK INC.
2-8 Johnes Street, Viršutinės lubos

NEWBURGH, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI PAPRASTI
DARBININKAI 

PAGELBININKAI.
NUOLATINIS DARBAS

9-11 BOERUM STREET, BROOKLYN.
(150)

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.871/2 Į VALANDĄ 
Prie Namų Statybos

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW

CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, 

Princeton, N. J.
(162)

tarimas padarytas. Taipgi 
LLD. kuopa yra nutarus susi
rinkimus suretinti vasaros me
tu. Kadangi kaip vienos, taip 
kitos kuopos narių mažuma 
lanko susirinkimus, todėl 
svarbu tokios pakaitos para
šyti į lietuvių darbininkiš
kus laikraščius.

Choristai ir Menininkai
Kaip visur, dalyvaujant su 

savo idėjos draugais, prisėjo 
dalyvauti ir tarpe choristų ir 
menininkų. Kadangi Los An
geles lietuviai labai draugiški 
žmonės, todėl mes irgi likom 
draugiškai priimti prie Los

vi-Į Angeles Lietuvių Choro. Da
bartiniu laiku choras gana 
daug veikia ir yra nusitaręs 
tęsti pamokas kas savaitę per 
visą vasarą. Pamokos įvyksta 
kas penktadienis nuo 7 :30 va
karais 435 Boyle Ave. Tarp
tautiniam Institute.

ii a- 
tos 
pa-

čionai
niu draugų ir draugių, 
gali plačiai apie veikimą pa
rašyti, todėl čion ir nebandy
siu rašyti apie viską, kas yra 
ir kas bus veikiama Los An- 
gelyj. Nors dar trumpai pa- 
gyvenom losangeliečių tarpe, 
bet jau teko nemažai daly
vauti parengimuose ir organi
zacijų susirinkimuose, čion 
viskas yra veikiama sumaniai 

i ir energingai, tik, rodos, yra 
i trūkumas, kad permažai ra
šoma i spaudą apie minėtus į- 
vykius. Gerai gyvuoja LLD. 
145 kuopa ir LDS. 35 kuopa. 
Kuopos skaitlingos nariais ir, 
dedant pastangas, būtų gali
ma naujų narių gauti, nes 
vienas pagirtinas dalykas tai 
tas, kad j parengimus ateina 
lietuviškos parapijos lietuvių 
ir daugelis kitų srovių žmo
nių. Jei mes norim paskleisti 
savo idėjas, tai labai pagirti
nas dalykas, 
gėjai žino, 
žmones.

Girdėjau, 
per vasaros i 
sirinkimus kas antras mėnuo. 
Tas gal ir neblogas dalykas, 
bet gaila, kad apie tokius da-

le ad mūsų ren- 
Jcaip pakviesti

kad LDS kuopa 
sezoną laikys šu

lykus nerašo į organą Tiesą, 
kad visi nariai žinotų, koks

(150)

PATYRUSIOS DARBININKĖS
PRIE MOTERIŠKŲ 

SWEATERS.
MERROW OPERATORES 

MERGINOS ABELNAM DARBUI 
TAISYTOJOS 

KIRPĖJOS 
PAKUOTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS 
PUIKIAUSIA ALGA

KREIPKITES

D. & F. KNITTING MILLS,
238 MELROSE ST., BROOKLYN.

EVERGREEN 8-4690.
• (150)

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(150)

Birželio' 2 d. Los Angeles 
Lietuvių Bendras Komitetas 
rengė didelį parengimą dėl 
Lietuvos Vilniaus Medikalio 
Instituto. Parengimas susidėjo 
ištisai iš choro dainų, solo, du
otų, kvartetų ir sikstetų. Pro
grama buvo labai įvairi ir 
puiki. Tas viskas publikai la
bai patiko ir yra pageidauja
ma, kad daugiaus būtų tokių 
parengimų. Choras turi gerą 
mokytoją, Nolle Valaitienę.

Choras apart savo vietinio 
veikimo yra nutaręs palinks
minti San Francisco ir Oak- 
lando lietuvius. Kadangi mi
nėtų kolonijų draugai neturi 
gana spėkų sulošti didesnį 
veikalą, todėl kreipės prie 
Los Angeles Choro, kad ten 
nuvyktų sulošti operetę “Ka
da Kaimas Nemiega”. Losan- 
geliečiai draugiškai sutiko 
priimti pakvietimą ir rugs. 1 
d. Los Angeles Lietuvių Cho
ras vyks į San Francisco su
lošti minėtą operetę,
kelionę virš 400 mylių su 
50 ypatų, dalyvaujančių 
Šime.

Visko Po Biski
čionai gyvuoja Bendras

ganizacijų Komitetas (Sąry- 
šys) ir tas komitetas remia vi
sus svarbesnius reikalus, 
rie apeina pažengesniems 
tuviams. Todėl komitetas 
nutaręs sukelti $1,000 dėl 
niaus Instituto. Girdėjau,
mažai trūksta išpildyti paža
dėtą kvotą, o ta kvota dau
giausia pašoko laike koncer
to, kada buvo rinktos tam 
tikslui aukos. Liks nemažai 
pelno.

Gatvekarių Streikas
Viso Los Angeles miesto 

gatvekarių ir busų darbinin
kai streikavo nuo geg. 2 d. iki 
28 d. geg., tai miesto trans- 
portacija buvo labai apsun
kinta, kad daugelis darbinin
kų turėjo važinėti taksiais, 
automobiliais ir skolintais au
tomobiliais. Tuo laiku kad ir 
daug darbininkų pavėluodavo 
į darbą, tai visai nebuvo nau
jiena.

Streikas baigėsi laimėjimu, 
kad motormanai ir kundukto-

1.25 į va-

landą. Įdomu buvo tas, kad 
streikas buvo netik darbinin
kų, bet sykiu ir kompanija 
streikavo, nes kompanija rei
kalavo iš miesto leidimo, kad 
mokestis už ’ važiavimą būtų 
po 10 c, vietoj 7c.

Mokestis kolei kas pasiliko 
ta pati dėl gatvekarių, o dar
bininkai gaus pakėlimą algų 
tik už mėnesio. Los Angeles 
transportacijos, gatvekarių ir 
busų, yra dvi kompanijos, vie
nos yra tolimesnių — priemie
sčių — važinėjimo linijos, o 
kitos tik po miestą. Todėl, 
kai kur priseina keblumų su 
tokia važinėjimo sistema; už 
miesto gatvekarių persėdimas 
ant tolimesnių gatvekarių ar 
busų ima antrą mokesti, jeigu 
kur miesto busai nevažiuoja.
Kalifornijos Valstijos Rinki

mai (Nominacijos)
Įdomu tas, kad čionai kaip 

kandidatai, taip ir balsuotojai 
gali registruotis ant dviejų ba
lotų, ir šiuo tarpu (June 4 d.) 
demokratų buvo dvigubai 
daugiau užregistruota, negu 
republikonų. Bet nominacijos 
išėjo taip, kad demokratai 
pralaimėjo veik ant pusės bal
sų. Tai skaudus smūgis demo
kratams nominacijose.

Alvinas.

Sovietiniai Išradėjai 
Gausingai Apdovanoti

Darys 
virš 

lo-

Or-

ku- 
lie- 
yra 
Vil- 
kad

riai gaus algos iki

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

radimą greičiausių lėktuvų, 
kurie skrenda 621 mylią 
per valandą.

Kita išradėjų grupė ap
dovanota už pastatymą ra
dijo įrengimų, kurie parodo 
lėktuvus, laivus ir kitus 
daiktus per šimtus mylių. 
(Tie įrengimai, turbūt, pa
našūs į radarą.)

Stalino dovanas taip pat 
gavo inžinieriai, kurie iš
vystė prietaisus tiksliai nu
taikyti laivyno patrankų 
ugnį mariose. Apdovanoti 
ir pagerintų automobilių 
modelių išradėjai.

Sovietų vyriausybė neuž
miršo ir žymiųjų istorinių- 
filosofinių rašytojų ir mu
zikos kompozitorių. Istori
kui Eūgeniui Tarlei suteik
ta dovana už diplomatijos 
istorijos knygą. Georgas 
Aleksandrovas, Komunistų 
Partijos centro komiteto 
narys, gavo 100,000 rublių 
už Vakarų Europos Filoso- 
f i j o s Is tori ją. Muzikos 
kompozitorius Sergius Pro
kofjevas apdovanotas 100,- 
000 rublių už naują baleti- 
nį veikalą Cinderalla.

■S
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Pasimatymo su Tolimais Sve
čiais, Dainy ir Linksmo Pa
žinomo Diena, 30-ta, Jau Čia

Paskutiniu kartu primenam 
dienraščio Laisvės patrijotams 
ir visiems gerų pramogų mė
gėjams, jog metinis Laisvės 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį (rytoj), birželio 30-tą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, L.

Piknikas yra pirmas po vi
suotinos mūsų pergalės ant 
fašizmo karo frontuose. Pir
mas toks, į kurį vėl be varžy
mo galės suvažiuoti šimtai to
limų svečių iš visų rytinių 
valstijų ir iš toliau. Galės su
važiuoti specialiais autobusais, 
savomis mašinomis, 
traukiniais.

Pirmyn Chorą iš Great 
Neck, vadovybėje Almos Kas- 
močiūtės.

Aido Chorą, brooklyniečių, 
vadovybėj Jurgio Kazakevi
čiaus.

Aido Vyrų Chorą, vadovy
bėje Prano Pakalniškio.

Antanas Pavidis ir jo Radio 
Orkestrą gros šokiams.

Pikniko pradžia 2 vai. šo
kiai nuo 6 vai.

ORGANIZACIJOS RUOŠIA
SAVO STALUS

šeštadienis, Birželio 29, 1946 
...... ...... sarr.rr-;. -.....

Puošnus ir drąsus plėšikas, 
manoma, kad dar ir begink
lis, atėmė iš Grand Central • 
Newsreel Teatro kasininkės 
$102 po akimis tūkstančių, 
žmonių ir prasišalino nesu
čiuptas.

Vieno Sąjunga litres
Laisvės Piknike

Moterų Kliubo Stalo 
Dalyviams

šiuos žodžius rašančiai ne
teko su stalo komisija maty
tis paskiausiomis ,pora dienų, 
tad nežinau, ar komisija dar 
gales priimti norinčius prisidė
ti prie grupės pačiame Lais
vės piknike 30-tą, Klaščiaus 
Parke. Apie tai pasitarkite 
prie stalo su komisija: Marce
le Yakštiene, Mary Wilson ar 
su jų pagelbininkėmis Elzbie
ta Kasmočiene, Irena Levanie- 
ne.

Visi iš anksto užsirašiusieji 
ateikite prie stalo nejieškomi 
ir nepavėlavę, nes šiais lai
kais sunku užtikrinti, kaip il
gai vaišių išteks. Taipgi kvie
čiame ateiti pas mus visus mū
sų gerus draugus ir rėmėjus. 
Jeigu ir neturėsime kuo bepa- 
vaišinti, pasikalbėti, pasima
tyti su jumis vistiek bus malo
nu. Kliubiete.

Lietuvių Meno Sąjunga gal 
būt bus viena iš tų įstaigų 
Laisvės piknike- į kurią norė
sis pažiūrėti kitkvienam pra
eiviui. Viena tąm priežastimi 
bus didžiulė iri graži iškaba, 
piešta dailininkei Roberto Fei- 
ferio. Ji paruoša atitinkamai 
organizacijos vardui ir dar
bams. Pasidairykite jos atvy
kę į Laisvės pikniką šį sek
madienį, Klašinaus Parke, 
Maspethe. j '

Ką daugiau kieno Sąjunga 
turės prie savoĮstalo?

Neteko pasitarti su jos se
kretorium Vinci) Bovinu. Ta
čiau daleistina, kad bus išsta-

tyta sąjungos dainų, scenos 
veikalų. Na, gal ir gražusis 
Kvieslys, kviečiąs į Meno Są
jungos šaukiamąjį suvažiavi
mą spalių 21-27, šių metų.

Be abejo, prie stalo rasis 
sekretorius Bovinas ir kiti me
no srityje darbuotojai, kurie 
norės žinoti, asmeniškai išgirs
ti, kaip einasi meno reikalai 
jūsų mieste. Gal LMS galėtų 
kuo nors jums padėti, o gal 
jūs menui, čia taip pat galės 
kitų miestų ar brooklyniečiai 
menininkai įteikti savo duoklę 
ar paramos menui, taipgi pa
sveikinti artėjantį suvažiavi
mu. M. M.

Vilniaus Institutui 
Dovana

Simonas D a m b r a u s k as,

Dėkojame už duosnią auką.

LPTK Fin. Sekretorė.

UŽĖJO KARŠČIAI

Visą šią savaitę newyorkie- 
čius stipriai šildo. Pirmadienį 
ir ketvirtadienį buvo po 89 
laipsnius šilumos. Penktadie
nio popiečiui tikėjomės dau
giau.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 
per WORLD TOURISTS

Drabužiai turi būti geroje 
tvarkoje. Turi būti išvalyti, 
garais dezinfektuoti ir pri

dėta .Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

66-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia

Švento Jurgio Draugystę?
įvyks Šeštadienį

Birželio 29 June

Moterų Apšvietos Kliubas, 
Pagalbos Teikimo 

i Komiteto Brooklyn© skyrius ir 
daugelis kitų organizacijų ir 
grupių turės savo stalus Lais
vės piknike. Tuos stalus no
rintieji pasirinkti savo gru
pėms privalo patys pasirūpin
ti juos užimti, išstatyti savo 
iškabas.

Taipgi verta visiems įsigyti 
iš anksto tikietus, būti kandi
datais į dovanos gavėjus. Kai
na 60c (taksai įskaityti).

Iki pasiamtymo piknike!

laivais, į Lietuvai

Autobusais Laukiame

Hartford, 
Bridgeport, 
Philadelphia, 
Cliffside, 
Harrison-Kearny, 
Newark.
Savomis mašinomis ir kitais 

būdais atvyks svečių iš de- 
sėtkų kitų miestų, iš daugelio 
valstijų ir užrubežių:

Kanados, 
Maine, 
Massachusetts, 
Connecticut, 
New Jersey,

KELRODIS:

NewFloridos ir iš paties 
York o tolimųjų vietų.

DAINŲ PROGRAMOJ 
GIRDĖSIME:

Sietyno Chorą iš Newark, 
N. J., vadovybėje Walter Žu
ko.

Iš bile kur važiuojant klaus
kite kelio į Maspeth, Grand 
Ave. Iš Grand Ave. pasukt ant 
Rust St., pagal gelžkelį tame 
šone, kur ant kampo randasi 
fabrikėlis. Netoli bus Klaš
čiaus Parkas.

Iš Pennsylvania ir New Jer
sey mašinomis važiuoti į Wil
liamsburg Tiltą, paskiau 
Grand St. Extension, Grand 

i St. ii’ Grand Ave. iki Rust St.

DANE 
su Bette 
Warner’s 
Life,”
Broadway ir 51st St 
Yorke.

CLARK, žvaigždėse 
Davis dramatiškoje 

filmoje “A Stolen 
Hollywood Teatre, 

New

-oras3^°
es Veteranai Negalės

Nominuoti, Jeigu—
ne-

A
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STANLEY
7th AVĖ, bet, 42 & 41 SIS. Į

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
MATYK JUDŽIUS ištisų LOUIS-CONN KUMŠTYNIŲ

Matyk svarbų March of Time "TOMORROW’S MEXICO"
Matyk Judj, kaip Sovietų Rusija siūlo savo planą dėl Atoin-Bombos ir palaiko savo 
veto teisę J. Tautose! Matyk monarchist!! riaušes Romoj! Matyk Austrijos reikalavimų 

nt Tyrolj, ir visas naujausias žinių filmas iš viso pasaulio! Matyk puikiausius
Judžiua mieste

17 TVT R A \ NEWSREEL THEATREA. U n. o o 1 BROADWAY ir 46 ST.

Šauni istorija garbingųjų šiandieninių Vakarų ... Will James’ istorija 
apie vyrą, kuris pergyveno didžius prietikius ... ir moterį, 
jo širdies dalyvę!...

"SMOKI'
žvaigždžiuoja 

FRED MacMURRAY
su ANNE BAXTER

Perstatomas BURL IVES, dainuojąs trubadūras
* IR DAR PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ * 

DONALD O’CONNOR
garsus judžių žvaigždė su PATSY O’CONNOR

THREE SWIFTS
BUSTER SHAVER
GEORGE ir RICHARD

vėsus ROXY 7th Ave. ir 50th St.

THE 
EXTRA! 
su OLIVE,

TECIINI- 
, SPALVOMIS

Gyvybiniai Reikšmingas Judis, Vaidinamas Pasaulinės Politikos 
Aplinkumose!... Parodo diplomatinę kvailybę ir politini klampojimą, 
jvedusj i II Pasaulinį Karą ... Dramatiška!

ROBERT SYLVIA ANN
YOUNG • SIDNEY • RICHARDS

LILLIAN HELLMAN’S

“The Searching Wind”
su DUDLEY DIGGER ir perstatant DOUGLAS DICK

* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj *
ANDY RUSSELL

Dainų žvaigždė judžiuose ir radio ALAN CARNEY
JACK WILLIAMS • THE PIED PIPERS

EXTRA! RAYMOND SCOTT Ir J?QSv^"kaujas Jl«7~xD III* vJI 1y«
- y VIDUNAKTĮ RODOMA KAS NAKTĮ -

vtsus PARAMOUNT

Be Mėsos Šventės
Gale šios savaitės retai 

iš eilinių žmonių ragaus 
sos. Net Laisvės! piknikui 
giančiosios grupės, kaip 
dėti, vietoje k u lipių ir 
d žiu, gaudo vištas ir 
les” — silkes. Sakoma, 
nos grupės svarbiausiu 
d žiu būsiančios keptos
Tiesą pasakius, silkė—ne ba
das. Pamenu, Lietuvoje eida
mi pirkti poros silkių nešdavo- 
mės puodą, kad įpiltų rašalo. 
Jame padažydavom bulves ir 
manydavome esą gerai užgy
venusiais.

kas 
mė- 
ren- 
gir_

skilan- 
“vište- 
ne vie- 
užkan- 
silkės.

Iki 20-tos liepos (July) 
užsiregistruos savo apskrities 
rinkimų tarybos (Board of 
Elections) raštinėje. Paliečia 
visus tuos, kurie nebuvo su
grįžę iš tarnybos laike regis
tracijų praeitą rudenį.

CIO pradėjo kampaniją in
formuoti veteranus apie rei
kalą užsiregistruoti. Veteranų 
dalyvavimas nominacijose yra 
nepaprastai svarbu unijoms ir 
visam demokratiniam judėji
mui. O neregistruotų veteranų 
mieste yra desėtkai, gal šimtai 
tūkstančių, kadangi dar ma
žai kas buvo sugrįžę iš karo 
frontų laike paskiausios regis
tracijos praeito spalio mėnesį.

Galės nominuoti partijų 
kandidatus visi tie veteranai, 
kurie užsiregistruos dabar, ne 
vėliau 20-tos ir užsirašys par
tijų balsuotojais.

Tačiau čia ne apie tai da
lykas.

Mėsos yra. Bet, jeigu varto
tojų veikla nepastos tam ke
lio, ateinančią savaitę tikimasi 
pakeltų kainų. Buliai, meitė
liai, matote, yra taip gudrūs, 
kad net papjautais būdami 
dar žino kainas. Kam jiem 
rodytis penktadienį ar šešta
dienį, kad jie pirmadienį tu
rės garbės būti brangiau par
duotais.

Tuo tarpu vartotojų orga
nizacijos, kurios tuos dalykus 
tyrinėjo ir aprokavo, skelbia, 
kad vien tik nuo praeito va
sario maisto kainos pakilo 12 
nuošimčių. Imant praktiško
mis pirkimo sumomis — šian
dieną maisto gali nupirkti už 
$1.12 tiktai tiek, kiek vasa
rio mėnesį galėjai pirkti už 
$1. Tokios kainos buvo pirm 
žadamo naujo kėlimo kainų.

Pirkėjų organizacijos ruo
šiasi šaukti general} streiką 
prieš tolimesnį kainų kėlimą.

IRENE DUNNE, su Rex 
Harrison žvaigždėse filmoje 
“Anna and the King of Siam,” 
rodoma Radio City Music 
Hall, 6th Ave. ir 50th St., 
New Yorke. Ir scenoje persta
toma šaunus spektaklis.

DEXTER PARK 
74-11 Jamaica Avenue

Woodhaven, L. L, N. Y.

Antano Pavidžio Orkestrą
Gros lietuviškus ir amerikoniškus 

kavalkus šokiams.
Įžanga 60c. (taksai iškaityti)

Pradžia 4 valandą dieną

per

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

si

PRAŠOME PASIIMTI 
LAIŠKUS

laiškųLaisvės ofise randasi 
sekamiem asmenim :

Mr. Naudžius (Andrius)
Mr. Matthew Norbut (laiš

kas iš Lietuvos).
M. Horanth (laiškas iš Lie

tuvos)
L. Adm-cija.

Alan Ladd - Veronica Lake 
William Bendix 

“The Blue Dahlia” 
su HOWARD DA SILVA 
DORIS DOWLING, ir dar 

“A Boy, a Girl and a Dog” 
BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush ir DeKalb A ves.,

WARNER BROS, nepaprasta drama
. BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

,„k:wa;r....... i„

May Merk Vėl Išvyko 
Vakacijom

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

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

VAKARĄ—LARRY ADLER, harmonika solistas RAVEL, STRAUSS, HAYDN su 
ALEXANDER SMALLENS vadovybe

PIRMAI). VAKARE, LIEPOS 1—GLADYS SWARTHOUT, Solistė ir
DVORAK, BIZET, HANDEL r-

ANTRD., L1EP. 2—BRAHMS, BEETHOVEN, BERLIOZ
TRCD., L1EP. 3—STELL ANDERSEN, piano solistas GRIF.G, TCHAIKOWSKY, 

vad. SEV1TZKY
KETVRT,, LIEP. 4—HALL JOHNSON CHORAS ir Alexander Smallens, vadovaująs 

Iškilmingai Šventadienio Koncerto Programai
ŠEŠT., LIEP. 6—“A NIGHT IN ITALY” su solistais JAN PEERCE, GIUSEPPE 

De LUCA, CLARAMAE TURNER, MARIE ROGNDAHL ir ALEXANDER 
SMALLENS, vadovaująs operinėm arijom iš “WILLIAM TELL," “LA 
GIOCONDA," “RIGOLETTO,..........TROVATORE,” “FIGARO,” ir t.t. —
Iškilminga Programa.

Kainų Pakėlimu 
Nepasotino

Pirm leidimo sviesto kainas 
kelti, sviesto retai kur matėsi. 
Bet norintis mokėti po 80 cen
tų svarui galėjai vežti nors ir 
sunkvežimiu — iš po baro. 
Mums sakė, kad leidus pakel
ti kainas sviesto būsią, kaip 
šieno.

May Merk (Merkevičienė) 
tik ką grįžo po vakacijų iš 
Solebury, Pa., kur išbuvo 2 
savaites. Grįžusi rado laišką 
nuo dėdčįs Jono ir tetos Mag-j 
dės iš 1 
kvietimu 
dybinio gyvenimo paminėjimo 
pokilį. Taigi May Merk su sa
vo vyru ašvyko į auksinio ju- 
bilėjaus ‘parę.”

Kad an 
lės d ai r 
iš priežasties 
aukoja laisvei $5.

Linkine drugams Merkevi- 
čiams linksmo pasimatymo su 
giminėm s.

erminie, Pa. su pa- 
atvykt | jų 50 m. ve-

p Merkevičiai nega- 
auti Laisvės piknike 

pares,” tai jie

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH 
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Už $40 Į SAVAITĘ 

Kreipkitės į Mikutę
522 Beach 140th Street, Rockaway, L. I., N. Y.

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:

Valdžia leido pakelti kainas 
vienu kartu net po 11 centų 
svarui, nuo 57 pakelta iki 68 
centų legates kainos.

Ir iš tikro, daugelyje vie
tų per kelias dienas sviesto 
jau buvo pradėję matytis net 
ant baro. Tačiau juodojo tur
gaus niekas nesukirs rokun- 
dose. Tai žmonės, kurie į 
naudingą darbą netiki, bet ro- 
kundas gerai moka. Jie tik 
pridėjo leistą pakelti nuošim
ti prie pirmiau reikalautų 80 
centu ir padarė kainą 90 cen
tų iki dolerio svarui. Juk 
kiekvienam aišku, kad taip 
pelningiau. Sviestą vėl pakišo 
po baru. Tai kas, kad sunkiai 
dirbantis už savo dolerį ne
gaus sviesto!

Dabar atsimenu, jog Lais
vėje ne karta buvo rašyta, 
kad pelnagrobystė yra nepa
sotinama. Leisi šiandieną pa
kelti kainas tiek, rytoj reika
laus kita tiek. Taip išėio ir su 
sviestu. O atrodė beveik neti
kėtina, kad išdrįstų net ant 
karštų pėdų, keliomis dieno
mis susiuostyti naujam sauva- 
liškam kainų kėlimui.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Dr-stės Šv. Jurgio 66-tas 
piknikas 
Park, 74-111 Jamaica Av., Woodhaven. 
Parkas adaras nuo 4 ‘v. dieną, šokiai 
prasidės 5 y. ir tęsis iki vėlumos nak
ties. Šokiaihs gros Antano Pavidžio 
orkestrą. Rengimo Komitetas kvie
čia vietiniu^ ir iš apylinkės dalyvau
ti, linksmai praleisti, laiką tyrame 
ore. Įžanga 60c (su taksais). Ch. 
Kundrotas, pirm. J. Yasiūnas, sekr.

(148-150)

vyks birželio 29 d. Dexter

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba telefonuokite Virgi
nia 9-9099. ’ (150-161)

Notice is .hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
"Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

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

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

Išskiriant trečiadieni
ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-8569

I-C Refrigeration Sales & Service 
55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798

PATARNAVIMAS UŽ $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2. .

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite J namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

__ . , i 9—12 ryteValandos: Ii o ,| |—8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM ON AS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE;

Tarpe Ten Eyck ir Manjer St*. I 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBENAI \

“ RESTAURANT ISQUARE
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N.


