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gaus labai gerą knygą “Prisi
kėlusi Lietuva.” Ją rašo Drau
gijos pirmininkas Antanas 
Bimba, kuris lankėsi Lietuvoj.

Knyga bus ypatingai svar
bi. Visi norime žinoti apie 
tuos milžiniškus darbus, ku
riuos atlieka Lietuvoj mūsų 
broliai ir sesės, kad užgydyti 
nacių padarytas žaizdas, kad 
sukurti Lietuvoj malonų, mie
lą ir turtingą gyvenimą.

Dar yra daug lietuvių, ku
rie galėtų būti mūsų Draugi
jos nariais. Duoklė j metus tik 
$1.50. Už tai narys gauna tų 
metų knygą ir žurnalą “Švie
są.” Tuo pat kartu jis yra na
riu organizacijos, kuri yra di
džiausia tarpe lietuvių, kuri 
rūpinasi kultūros, apšvietos ir 
žmonių gerovės reikalais.

Norintieji gauti taip svar
bią knygą, tai tuojau įstokite, 
nes dar vis yra stoka popie
ros, tai knygos spausdinsime 
mažai kiek daugiau už Drau
gijos narių kiekį.

Pastaruoju laiku į garbės 
kuopas įstojo sekamos kuo
pos, pasimokėdamos už tiek 
narių, kaip jos turėjo 1945 
metais. 34 kp., Rumford, se- 
kr. S. Puidokas; 70 kp., Ded
ham, sekr. J. Lieponis; 153 
kp., San Francisco, sekr. B. 
J. Sutkus: 171 kp., Aurora, 
sekr. M. Paulauskas ir 225 
kp., Southbury, sekr. J. P. 
Chepulis.

Prašome visus narius, kurių 
dar duoklės nemokėtos, tai 
tuojau atlikti savo pareigas, o 
sekretorius prisiųsti duokles į 
centra. *

K a n a d i e čių savaitraščio 
Liaudies Balso gaspadorius d. 
J. Gutauskas praneša, kad iš 
Jungtinių Valstijų prenumera
tomis ir aukomis jie jau ga
vo paramos $350.

Daugiausiai pasidarbavo, tai 
Rochesterio draugai. Parama 
graži, bet jos dar neužtenka. 
Daugelis iš mūs dar gali už
sirašyti savaitraštį, kurio kai
na metams $3.50 ir žinoti 
apie Kanados lietuvių veiki
mą; daugelis gali ir paaukoti 
po dolerį, dėl to biednesni ne
būsime, o kanadiečiams bus 
graži pagalba. Aukas ir pre
numeratas galite prisiųsti ir 
per Literatūros Draugijos 
centrą.

Neseniai grįžęs iš Tarybų 
Sąjungos Mr. B. Atkinson 
bjauriai išniekino darbo žmo
nių šalį ir jos žmones. Į tai 
atsakė “Pravda,” pareikšda
ma, kad jis užsiima “literati- 
niu banditizmu,” kad jis rašo 
ne tą, ką matė, bet tą, už ką 
jam jo bosai moka.

Tokia tai yra turčių “spau
dos laisvė.” Kur tik jų kores
pondentai pasisuka, tai viską 
apverčia aukštyn kojomis, 
kad tik įtikus tiems, kas už 
tai riebiai apmoka. Tokios 
“žinios” tik gėdą daro Ame
rikai !
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Senatoriai Nutarė 
Panaikint ir Grudų 
Kainų Tvarkymų
Pažangiųjų Senatorių Grupė 
Reikalauja Panaujini OPA

Washington. — Senatas 
42 balsais prieš 36 nutarė 
paniakint kainų apribojimą 
visiems grūdams ir tabako 
produktams. Pirmiau dau
guma senatorių nubalsavo 
nuimt kainų kontrolę nuo 
mėsos, kiaušinių, sviesto, 
pieno, sūrio, ir palikt be 
kainų kontrolės gazoliną ir 
kitus žibalo dirbinius.

Senatas, beje, nutarė dar 
palaikyti “namų randų 
kontrolę”, bet tai apgavin- 
ga kontrolė. Senatoriai nu
balsavo, kad šalies valdžia 
galėtų tvarkyti randas tik 
tokiose valstijose, kurios 
neturi savų įstatymų dėlei 
randų.

(šį senatorių nutarimą 
jau panaudojo Michigano 
valstijos seimelis ir nus
prendė 15 nuošimčių pa
branginti gyvenamųjų na
mų randas.)

Tokius tai “pataisymus” 
senatas prikergė prie sena
toriaus Albeno Barkley bi- 
liaus, siūlančio palaikyt 
kainų kontrolę dar vie
niems metams. O Barkley 
bilius buvęs užgirtas prez. 
Trumano.

Demokratas senatorius 
Claude Pepper ir kitų pa
žangių senatorių grupė 
rengiasi įteikt sumanymą

atšaukti visus žalojančius 
“pataisymus” ir užgirti to
kią OPA (Kainų Admi
nistraciją), kokia buvo iki

Gen. Eisenhower lanky
sis Meksikoj ir Brazilijoj.

PASKOLA ANGLIJAI 
VEIKTU PRIEŠ 
SOVIETUS

Byrnes Sako, Sovietai 
Gavę iš Vokietijos 
Didelių Atlyginimų

Paryžius. — James Byr
nes, Amerikos valstybės 
sekfetorius, priešinosi So
vietų reikalavimui 10 bilio- 
nų dolerių karinių atlygi
nimų iš Vokietijos. Byrnes 
tvirtino, kad Sovietai jau 
gavę 14 bilionų dolerių ver
tės atlyginimų. Į tokius at
lyginimus Byrnes Ą įskaitė 
Karaliaučiaus prijungimą 
Sovietams, paimtą fabriki
nės mašinerijos dalį iš ry
tinės Vokietijos jr tam tik
rą nuošimtį vokiečių dirbi
nių. Be to, Byrnes priskai
tė prie karinių htlyginimų 
vokiečius belaisvius, kurie 
dirba Sovietų Sąjungoje.

Gerą pavyzdį to, ką reiškia panaikinimas kainų kon
trolės ir sekanti infliacija duoda mums ši vengrė. Ji 
be niekur nieko sau degasi cigaretę su banknotu, pirm- 
karinėje biržoje vertu $210,000,000. Infliacijai pasiau
tėjus Vengrijoj, toji buvusi neva vertybė liko beverte, 
tik šmotelis popieros ir bereikšmės skaitlinės, už kurias 
netgi degtukų nebenupirksi. Jeigu kainų kontrolės iš 
naujo neivesime, gal būt ir mums nebetoli tas laikas, 
kada kursime pypkes su šimtadolerinėmis.

Molotovas Atmetė 
Planų Suvienyt Tik 

Vokietijos Verslų
Sovietai Reikalauja Iššluot Iš 
Austrijos Aibė gelius Fašistus

Paryžius. — Užsidarė j ministerio Bidaulto, kuris 
konferencija tarp Ameri-'yra ir jos premjeras-prezi- 
kos valstybės sekretoriaus dentas.
James Byrneso, Sovietų 
užsienio reikalų ministerio; cijos posėdyje liepos 12 d.
Molotovo, užsieninio Angli-, Molotovas atmetė Byrneso 
jos ministerio Bevino ir pasiūlymą paskirt komisi- 
Francijos užsienio reikalų jas, kurios pagamintų pla-

Paskutiniame konferen-

DAUGĖJA PIRK1KŲ 
STREIKAI PRIEŠ 
KAINU KILIMĄ

Demok- 
daugu- 

W. Mc-

Isaacui 
Veteranas

auto-busu 
ir paprašė 
jį laukan

is

Pravda Sako, Amerika Lau
žo Sutartį dėlei Vokietijos 

Atsiteisimų Sovietams
Maskva. — Dienraštis 

Pravda smerkia generolą 
L. D. Clay, amerikonų kari
nį gubernatorių pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje; sa
ko, jis neteisėtai sulaikė 
siuntimą Sovietams karinių 
atsiteisimu iš vakarinės 
Vokietijos; tuom gen. 
Clay sulaužė Berlyno-Pots- 
damo konferencijos nutari
mą.

Pravda taipgi įtaria, kad 
didieji Anglijos ir Ameri-

kos fabrikantai sumezgą 
ryšius su vokiečių pramo
nių trustais vakariniame 
Vokietijos ruože. Tas sovie
tų komunistų laikraštis ra
šo, jog amerikonai grąžina 
vokiečiams ir didžiausią 
karinį trustą I. G. Farben- 
industrie.

Pravda įspėja, kad vaka
riniai talkininkai tokiais 
savo žygiais deda pamatus 
Vokietijos atsiginklavimui 
ir naujam vokiečių karui.

Washington. — Žinios 
daugumos valstijų teigia, 
kad faktinai visur įsisiū
buoja pirkikų streikų judė
jimas prieš nuolatinį mai
sto ir kitų reikmenų bran
gimą. Miestuose, kur dar 
formaliai nepaskelbtas pir
kikų streikas, daugelis 
žmonių taipgi vengia pa
brangusių daiktų pirkimo, 
apart pačių būtinųjų daly
kų, be kurių negalima bū
tų gyventi.

Rankino Komitetas 
Jieško Atom-Raganų

ITALŲ MINISTERIŲ KA
BINETAS Iš KETURIŲ 

PARTIJŲ.
Roma. — Italijos prem

jeras de Gaspari suorgani
zavo naują ministerių ka
binetą iš krikščionių demo
kratų, socialistų, komunis
tų ir respublikiečių. Jis 
pats yra krikščionių demo
kratų vadas. Komunistai 
tapo teisingumo, finansų, 
važiuotos, švietimo ir poka
rinės pagalbos ministeriais.

Washington. — 
ratų kongresmanų 
mos vadas John 
Cormack ragino užgirt $3,- 
750,000,000 paskolą Angli
jai, kad Amerika ir Anglija 
galėtų išvien, girdi, atsilai
kyti prieš Sovietų Sąjun
gos įtaką pasaulyje. Dem. 
Kongresmanas F. L. Chelf 
agitavo duot Anglijai pas
kolą prieš “bedieviškąją 
Maskvą.” Panašiai kalbėjo 
ir republi'konė kongresma- 
nė Clare Luce.

Policininkas Išdūrė 
Akis Negrui Veteranui

Wiken, South Carolina.- 
Baltasis policininkas bliak- 
džekiu išbadė akis negrui 
karo veteranui 
Woodwardui. 
tapo ap j akintas.

Woodwardas 
važiavo namo 
vežiko išleisti
gamtiniam reikalui. Veži
kas už tai iškeikė Wood- 
wardą ir pašaukė policiją. 
Baltieji policininkai spardė 
ir mušė tą garbingai palei
stą veteraną. Vienas poli
cininkas, pagaliaus, pripuo
lė ir bliakdžekiu sunaikino 
Woodwardui regėjimą.

Anglų Pasaka apie Karinius 
Darbus Rytinėj Vokietijoj

Berlin.— Anglai skelbia, 
jog jų šnipai sužinoję, kad 
sovietinėje Vokietijos sri
tyje esą daroma atomų 
skaldymo bandymai. Tam 
Sovietai, girdi, naudoją vo
kiečius mokslininkus. Ang
lai taipgi paleido gandus, 
būk vokiečių fabrikai ten 
gaminą Sovietam karinius 
žiūronus, bomba nėšius, 
tankus, švyturius, minas, 
dirbtinį gazoliną ir kitus 
reikmenis.

Anglai Irgi Sulaiko 
Sovietam Atlyginimus 
Iš Vokietijos

Klausimai Likę po 4 
Didžiųjų Užsieninių 
Ministerių Sueigos

Duesseldorf, Vokietija.— 
Jau kelios savaitės, kai ka
rinė anglų vyriausybė su
laikė mašinų, plieno ir kitų 
dalykų siuntimą Sovietams 
iš šiauriniai-vakarinės Vo
kietijos. — Maskva sako, 
jog anglai, suturėdami tuos 
siuntinius, laužo. Potsdamo 
sutartį dėlei atlyginimų 
Sovietams.

Anglai planuoja palikti 
savo valdomoj dalyj fabri
kus ir jų įrengimus, ku
riuos Potsdamo konferenci
ja skyrė Sovietams. Tų 
fabrikų dirbiniais Anglija 

| žada atsiimti savo išlaidas 
dėl Vokietijos.

di-Paryžius. — Keturių 
džiųjų talkininkų ministe
rių konferencija, posėdžia
vus 28 dienas, neišsprendė 
sekamųjų klausimų:

Teisės Dunojuje laivams 
ir prekybai svetimų šalių, 
kurių žemė neprieina prie 
tos upės; kariniai atlygini
mai iš priešų; įstatymai 
apdraudos kompanijoms 
priešų kraštuose; anglų 
nuosavybės teisės Balkanų 
šalyse; sutartys dėlei civi- 
lės orlaivijos; siūlymas at
skirt Rheino upės sritį nuo 
Vokieti j os; klausimai 
Vokietijos valdžios ir 
suvienijimo.

dėl 
ūkio

Oak Ridge, Tenn. — čio- 
naitinė atominių moksli
ninkų sąjunga su panieka 
atrėmė fašistuojančio kon- 
gresmanų komiteto įtari
mą, būk tie mokslininkai 
“palaiką ryšius su sveti- 
mias kraštais.” Kongresma- 
nų komitetui vadovauja 
reakcininkai Rankinas ir 
Wood, kurie tyrinėja neva 
prieš - amerikinius judėji
mus. Rankino komitetas 
ruošiasi kvosti ir atominio 
projekto darbininkus, no
rinčius susiorganizuot į li
niją.

Talkininkai Išvien Slopins 
Vokiečių Paskalus

nu-

vokiečių demokratiniams žmo
nėm. Kitaip, jis sako, kad pla
nai ir sutartys nieko nereiš
kia, jeigu jie nevykinami gy
venimam

Trieste.— Visa ameriko
nų dizivija atsiųsta stabdy
ti riaušes Trieste tarp ita
lų ir jugoslavų.

Sovietai atsisakytų 
vetavimo - atmetimo

Molotovas rejkalauja, kad 
pirm planavimo Vokietijos at
eities, tai Anglija ir Jungtinės 
Valstijos turi pravesti gyveni- 
man Krymo ir Potsdamo kon
ferencijų susitarimą
ginkluoti Vokietiją, kovoti iš
naikinimui hitlerizmo, padėti

Associated Press praneša iš 
Maskvos, kad Tarybų Sąjun
gos spauda pilnai išspausdino 
Mr. James Byrnes kalbas, ku
rias jis sakė Paryžiuje Vokie
tijos klausimu.

Reiškia, nebijo, kad Tarybų 
šalies piliečiai žinotų ir Br. 
Byrnes planus.

ben
pa-

Protestonų bažnyčių 
dras komitetas taipgi 
smerkė kardinolo Hlondo 
anti-semitinį pareiškimą.

Berlin. — Čia tapo suda
rytas talkininkų komitetas 
kovai prieš vokiečių sklei
džiamus paskalus. Į komi
tetą įėjo Amerikos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos atstovai. Fašisti
niai vokiečiai savo gandais 
bando sukurstyti talkinin
kus vienus prieš kitus. Ne
seniai buvo paskleista Ber
lyne paskalai, būk išsiver
žęs karas tarp amerikonų 
ir rusų.

Gromyko Atmeta Atominius Anglijos - Amerikos Planus
New York.— Sovietų at

stovas Andrius Gromyko 
atmetė Australijos (Angli
jos) ir Amerikos planus, 
siūlančius įsteigti savaran
kišką atominę komisiją, 
kad ji sužiūrėtų ir tvarky
tų atomines medžiagas ir 
atominę jėgą visame pasau
lyje.

Gromyko pareiškė, jog 
ta komisija turi pilnai pri-

klausyti nuo Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos.

Amerikos atstovas ato
minėje komisijoje, Bernar
das Baruchas vėl piršo, 
kad 
nuo
teisės ir priimtų paprastos 
daugumos nutarimus ato
minės komisijos narių.

Gromyko atsakė, jog So
vietai, kaipo nuolatinis

Saugumo Tarybos narys, 
turi tokią teisę ir pasilai
kys ją atominiuose klausi
muose. Gromyko priminė, 
jog ta teisė priklauso So
vietams pagal Jungtinių 
Tautų čarterį. Baruchas at
siliepė, jog kada San Fran
cisco konferencija gamino 
čarterį, tai konferencijos 
delegatai dar nieko nežino
ję apie atominę bombą...

Atominėje komisijoje y- 
ra dvylikos šalių atstovai; 
ir jie 10 balsų prieš 2 nu
tarė priimti Amerikos pla
ną atominei jėgai kontro
liuoti kituose kraštuose 
(kuomet Amerikoj dar bus 
atominės bombos dirbamos 
ir į sandėlius kraunamos). 
Prieš amerikinį planą bal
savo tik Sovietų ir Lenki
jos delegatai.

i nūs suvienyti visos Vokie
tijos prekybą ir ūkį; tai 

į reiškia, verslo dalykuose 
panaikint sienas tarp ketu
rių Vokietijos sričių, ku
rias paskirai užima Ameri- 

. ka, Sovietai, Anglija ir 
l Francija.

Sovietai reikalauja pir
ma įsteigti bendrą visos 

i Vokietijos valdžią, kuri, ta- 
; čiau, veiktų vyriausioje ke- 
I turiu didžiųjų talkininkų 
■ kontrolėje. Molotovas sakė, 
tiktai po vieningos valdžios 
įkūrimo galima būtų su
bendrinti ištisos šalies ūkį 
ir prekybą.

Amerikos atstovas Byr
nes pakartojo, kad jeigu 
Sovietai nesutiks su jo pla
nu dėl ūkinio Vokietijos su
vienijimo, tai amerikonai 
apvienys savo valdomo plo
to verslą ir ūkį su anglų 
užimtu Vokietijos kampu. 
Anglijos ministeris Bevinas 
pritarė Byrnesui.
437,000 Fašistinių Atbėgė- 

lių Austrijoje
Byrnes siūlė tuojau da

ryti taikos sutartį su Aus
trija. Molotovas atmetė jo 
siūlymą ir pareiškė, jog 
pirma turi būt iš vakarinės 
Austrijos iškraustyta ir na- • 
mo sugrąžinta 437,000 “iš- 
vietintų”, atbėgėlių svetim
taučių fašistų. Tai daugiau- 

' šia Jugoslavijos ir Vengri
jos fašistai, lenkų generolo 
Anderso fašistiniai kariai 
ir perbėgėliai ukrainų ir 

I rusų baltagvardiečiai, lai- 
i komi amerikinėje Austrijos 
' dalyje.

Byrnes Riešingas Versti
nam Pabėgėlių Grąžinimui

Byrnes pasipriešino Mo
lotovo reikalavimui varu 
grąžinti tuos pabėgėlius na
mo. Jis pabrėžė, kad An
derso lenkai kovoję drauge 
su talkininkais.

(Anglų kareivių prane
šimai iš Italijos nurodė, 
kad didelis skaičius tų len
kų kariavo po nacių vėlia
va. Paskui jie persimetė į 
Anderso armiją, girdi, bū
simam karui prieš Sovietų 
Sąjungą.)

Keturių Didžiųjų užsieni
niai ministerial faktinai už
tikrino Franci j ai reikalin
gą anglį iš Saar srities, va
karinėje Vokietijoje.

Kitas Keturių Didžiųjų 
ministerių susirinkimas į- 
vyks rudenį.

Roma. — Neoficialiai 
pranešama, jog kas ten 
bandęs nužudyt Jugoslavi
jos premjerą, maršalą Ti
to. Sakoma, kad Tito “sun
kiai sužeistas.”



'Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily!
1 - —.... nr....... .... ...................... ... ......... ;........ .....................................................................................................................................

Pirmadienis, Liepos 15, 1946

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holiday*

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878

Jos. Weiss
D. M. Sholl
Roy Mlzara

Laisvės Reikalai

President__________
Secretary Treasurer. 
Editor..........................

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .............  $6.50
United States, six months ................. ..........~..........$3.50
Brooklyn, N. Y., per year .....................................$7.00
Brooklyn, N. Y., six months ....................  $3.75
Canada and Brazil, per year —.—------------------ $7.00
Canada and Brazil, six months ——....—................$3.75
Foreign countries, per year-----------------—....$8.00
Foreign countries, six months ............—— $4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Maisto Pagalba ir Politika
Antras pasaulinis karas ne vien išžudė dešimtis mi- 

lionų žmonių, sugriovė šimtus didelių miestų, bet suar
dė susisiekimo priemones ir nuteriojo javus ir laukus. 
Aišku buvo, kad badas ir skurdas apims ištisas šalis. 
Tais sumetimais Jungtinių Tautų didžiosios valstybės 
suorganizavo United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration (UNRRA). Į šią organizaciją didžiosios 
šalys, kaip Jungtinės Valstijos, Sovietų Sąjunga, Brita
nija ir kitos, įdėjo bilionus dolerių, kad už tuos pinigus 
pirkti maistą ir kitas reikmenis ir gelbėti žmonėms, kur 
ta pagalba reikalinga.

Organizacijos pagrindan paimta taisyklė, kad pagal
ba bus teikiama neatsižvelgiant į tų žmonių politinį nu
sistatymą, bet visiems tiems, kam ta pagalba reikalinga. 
Aišku buvo, kad nėra kada tyrinėti, kas Italijoj buvo 
Mussolinio draugas ir kas priešas. Reikalinga pagalba 
— maistas, drabužis, kad žmones išgelbėti nuo mirties. 
Kova išnaikinimui hitlerizmo ir fašizmo, tai buvo parei
ga kitų organizacijų, bet ne UNRRA.

Bet taisyklės ant popieros vienas dalykas, o prakti
koj yra kitas. Anglijos ir Jungtinių Valstijų UNRRA 
veikėjai nuo pat pradžios pradėjo blokiškai veikti prieš 
Tarybų Sąjungos atstovus. Angliškai kalbančių blokas 
užlaiko britų ir amerikiečių okupuoto j Vokietijoj apie 
milioną bėglių, kurie pabėgo nuo savo tautų iš Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, Jugoslavijos su hitlerininkais į Vo
kietiją. Tarybų Sąjungos, Jugoslavijos, Lenkijos ir ei
lės kitų valstybių atstovai reikalavo, kad ištyrinėti tuos 
bėglius, kad pagalbą gautų tik tie, kuriems ji reikalinga, 
o kad Hitlerio šalininkams ji būtų sulaikyta. Jie rei
kalavo, kad kitų šalių pabėgėliai grįžtų į savo šalis. Bet 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų atstovai su pagalba savo 
kolonijų atstovų sudarė didžiumą ir pagalbą teikia bėg
liams, neatsižvelgdami, ar tie bėgliai yra naciai, liaudies 
išdavikai, ar jų tarpe yra ir teisingų žmonių, kurie po 
prievarta buvo į Vokietiją atvaryti.

Ne kitaip dalykai yra ir linkui kitų šalių. UNRRA 
vadų didžiuma tą pagalbą skirsto taip: jeigu toj šalyj 
yra tiems vadams patinkama valdžia, tuomet tai šaliai 
pagalbos duoda daug, jeigu jų supratimu ten “sovieti
nė” arba artima Sovietams tvarka, tai tokiai šaliai jie 
pagalbos duoda kuomažiausiai.

Štai atskaita UNRRA pagalbos už vasario mėnesį, 
kiek ir kur pasiuntė maisto:

Į Albaniją 6,800 tonų, Austriją — 8,200 tonų, Balt- 
rusiją — 10,600 t., Chiniją — 113,400 t., Graikiją 119,- 
700 t., Italiją 218,500 t.

Nieko nepasiuntė į Lenkiją, Jugoslaviją ir Ukrai
ną! Jugoslavija turi bent tris kartus daugiau gyvento
jų, kaip Graikija, bet jai nieko nepasiuntė, o du laivai, 
kurie plaukė su grūdais ir miltais į jos prieplaukas, tai, 
UNRRA vadų įsakymu, buvo pasiųsti į Italiją. Lenkija 
turi apie keturis kartus tiek gyventojų, kaip Graikija, 
bet ji labai mažai pagalbos gavo, nes UNRRA vadai ją 
skaito “Maskvos Lenkija.”

Gegužės pradžioj Lenkijos premjero pagelbininkas 
W. Gamulka iškėlė protestą prieš UNRRA, nes Lenki
jai buvo pažadėta suteikti 350,000 tonų grūdų ir miltų, 
bet ji iš UNRRA gavo tik 70,000 tonų, tuo pačiu kartu 
UNRRA į Italiją pristatė 240,000 tonų, o Graikijai buvo 
suteikta iki to laiko 500,000 tonų!

Į Chiniją UNRRA siunčia neva liaudžiai pagalbą, 
bet ją pasigrobia reakcininko generolo Chiang Kai-sheko 
grupė, nieko neperleidžia į tuos plotus, kur,liaudies, kaip 
jie sako—“komunistų”, yra tvarka. Prieš tai net dabar
tinis UNRRA vedėjas La Guardia protestavo.

Tarybų Sąjunga ne vien per UNRRA, bet ir tiesio
giniai teikia pagalbą kitoms šalims. Taip ji suteikė 500,- 
000 tonų grūdų Francijai ir virš 1,000,000 tonų Lenkijai, 
Suomijai, Rumunijai ir Čechoslovakijai. Tik vien į Ru
muniją buvo pasiųsta 20,000 vagonų grūdų ir miltų, kad 
jos žmones išgelbėjus nuo bado.

Bet UNRRA vadams tas nepatinka. Jie kėlė triukš
mą dėl suteikimo pagalbos Francijai, jie vėlesniu laiku 
atsisakė teikti pagalbą Jugoslavijai, Sovietų Baltrusijai 
ir Sovietų Ukrainai. Jie sulaikė net traktorių siuntimą 
į Tarybų Baltrusiją ir Ukrainą. Mūsų šalies kongresas, 
skirdamas $465,000,000 į UNRRA, davė įsakymą, kad 
neduoti pagalbos toms šalims, kurios cenzūruoja Ame
rikos komercinei spaudai šmeižiamas žinias. O tos “ži
nios” dažnai būna bjaUri propaganda.

UNRRA turi baigti savo veiklą su šių metų pabai
ga. Tarybų Sąjungos spauda teigia, kad UNRRA užsi
krėtus politine veikla kaskart vis mažiau pagelbsti tiems 
žmonėms, kuriems pagalba tikrai reikalinga. Hooverio 
neva “šalpos reikalais” važinėjimas po pasaulį buvo nie
kas kitas, kaip tvirtinimas Churchillo užkarines politi- 

' kos. K J*

Yra paprotys manyti, 
kad karštame ore žmonės 
nepaiso užsisakyti laikraš
čių. Tai klaidinga nuomonė. 
Pirmąją savaitę liepos mė
nesio užsisakė dienraštį 
Laisvę šie asmenys: L. 
Mizger, iš Scranton, Pa.; 
Frank Norton iš Luding
ton, Mich.; Julia Undžius, 
iš Brockton, Mass, ir R. Ba
joras, iš Pittsburgh, Pa.

Kadangi žmonės užsisako 
dienraštį patys savo inicia
tyva, tai juo greičiau jie 
užsisakytų keno nors pa
kalbinti. Net ir karštame 
ore nereikia pertraukti rū
pinimosi Laisvės platini
mu.

Šiuo tarpu mūsų dienraš
čio įstaigą aplankė keletas 
tolimesnių svečių. Detroito 
pažangiųjų lietuvių radio 
programos vedėjas Masys 
su savo dukra advokate 
Masyte, lankėsi New Yorke 
ir savo dienraščiui paauko
jo $5. Su jais kartu buvo 
prie radio bendradarbis 
Juozas Valiukas, detroitie- 
tis. Jis pirmu kartu lankėsi 
New Yorke ir pirmu kartu 
pamatė Laisvės spaustuvę. 
Dienraščio palaikymui drg. 
Valiukas aukojo $10.

Juozas Bekampis, iš Mer
chantville, N. J., atvykęs į 
Laisvės pikniką birželio 30- 
tą, pasisakė pristatysiąs a- 
laus ir kitų gėrimų Phila- 
delphijos piknikui rugs. 1- 
mą. Jis užtikrino, jog-gėri
mų Philadelphijos piknike 
netrūks ir kvietė bTookly- 
niečius skaitlingai atvykti į 
pikniką. Juozas Bekampis 
yra wholesale alaus ir kitų 
gėrimų biznyje. Bekampis 
trumpai pasisukinėjęs Lais
vės įstaigoje, patiesė $10 
dienraščio labui. Su žmona 
ir draugais sėdo į mašiną ir 
traukė į pikniką. Piknike, 
kalakutiena, kitokiais val
giais ir gėrimais Bekampiai 
pavaišino ir brooklyniečius.

Ignas Krivickas, iš Balti
more, Md., taipgi dalyvavo 
Laisvės piknike Brooklyne. 
Ir jis patiesė $10 auką savo 
dienraščio reikalams. Kiti 
baltimoriečiai parėmė savo 
dienraštį; Stanley Ray
mond su $2 ir May McDo
nald su $1. Jie visi buvo 
mūsų dienraščio piknike.

Frank Kaulakis, su žmo
na ir dviem sūnais aplankė 
Laisvės įstaigą ir paaukojo 
dienraščiui $5.

Taipgi lankėsi Laisvės į- 
staigoje Antanas Lakits- 
kas, iš Coaldale, Pa., jis pa
aukojo dienraščiui $5.

Daugiau finansinės para
mos gavome nuo šių priete- 
lių:

Po $3.50: J. Žvingilas, 
Bristol, Conn., P. Karpich, 
Lynn, Mass., Vincent Navi
kas, Ansonia, Conn., J. Git- 
tzus, Bedford, Mass., J. 
Naujokaitis, So. Boston, 
Mass., Stanley Butkus, Phi
ladelphia, Pa., S. Šaltys, 
Rockford, Ill.

Kazys Degutis, Albany,

Jau antri metai iš eilės į 
Laisvės pikniką Brooklyne 
atvyksta Simonas J. Anta
naitis, t iš Lewiston, Me. 
Pernai atvykęs Antanaitis 
pirko už $100 Namo Šerų, 
šiemet vėl pirko Namo Šerų 
už $100 ir pareiškė, kad jis 
atvažiuos į Laisvės pikni
ką Brooklynan kiekvienais 
metais ir kas metai pirks 
Namo šėrų už $100.

Pradžioje vasaros Simo
nas Antanaitis aukojo $100 
Vilniaus Tiriamosios Medi
cinos ir Vėžio 
tuto įrengimui.

Antanaitis 
Brooklyną su 
draugu Jurgiu
Montello. Jiedu abu buvo 
gerame ūpe, linksmus ir su
sidomėję visuomeniniais 
reikalais. J. Šimaitis taipgi 
pirko Namo Šerą už $25.

Širdingai ačiuojame vi
siems už gražią finansinę 
paramą dienraščiui. Linki
me, kad kiti dienraščio 
Laisvės patriotai pasektų 
tuos, kurių vardai aukščiau 
išspausdinti.

Laisvės Administracija.

Ligos Insti-

atvyko į 
savo geru 
Šimaičiu iš

Prezidento sek r etori us 
Chari es Ross peržiūrinėja 
žmonių atsiųstas 'j Washing- 
tona telegramas po to, kai 
prez. Trumanas atmetė sudar
kytą OPA bilių. Iš pirmųjų 
293 telegramų, 282 užgyrė 
prezidento veiksmą.

Laiškas iš Lietuvos
P. Bieliauskas, Richmond! mes tikimės, kad greitu lai- 

gavo sekamą ku pajėgsime likviduoti vi
sas padarytas žaizdas mūsų 
tėvynėje.

Šeimos dabar esame like:

•>

su-
že-

' J. 'E'geris, 'Hudson, N. H.,

Po $2: Petras Kazakevi
čius, Newark, N. J., D. 
Rimša, Chicago, Ill., J. Žeb- 
rys, Cleveland, Ohio, M; 
Andrulienė, Detroit, Mich., 
J. Bimba, Paterson N. J., 
Veronika Gustaitienė, Phi
ladelphia, Pa., J. Daukus, 
Detroit, Mich.

Po $1: Alekas Velička, 
Brooklyn, N. Y., J. Samulė- 
nas, Fitchburg, Mass., Jo
nas Pasauskas, Shenando
ah, Pa.

Po 50c: Joe Bukauskas, 
Seattle, Wash., Wm. Rek- 
lis, Robertsdale, Pa., Jonas 
Karanasky, Scranton’ Pa.

laišką:
1946 m. balandžio 30 d. 

Brangūs giminaičiai!
Mano mamytė, gavusi 

nuo jūsų laišką, labai džiau
giasi ir nuoširdžiai dėkoja 
jums. Dėkojame ir mes— 
visa šeima, kad po dauge
lio metu neužmiršote mus.

Jūs įdomaujate, kaip 
kaip mes praleidome tą 
žiauriąją okupaciją, karą, 
todėl apie tai šiek tiek ir 
parašome. Užpuolus mūs 
šalį nacistams, papuolėme 
į baisias aplinkybes, mėgi
nome išvykti, bet jau1 buvo 
pervėlu.

Užėjus rudiesiems 
nims, prasidėjo mūsų
mė krauju lietis. Žmonės 
buvo žudomi kiekvieną die
ną, masiniai kapai liudija, 
kur suversta tūkstančiai 
žmonių, žmonių, kurie troš
ko gyventi ir niekam nieku 
nenusikalto. Šimtai tūks
tančių lavonų guli žemėje, 
—jiems kruvinais nagais 
hitlerizmas išplėšė gyvybes 
—gyvenimą. Vištytyje yra 
masinis kapas, ten arti šim
tas lavonų, ten ir mūsų tė
velis ir jo sūnūs guli nužu
dyti. Ten guli daug, o jie 
troško gyventi ir niekam 
nevelijo blogo. Virbalyje, 
V i Ikavi šky je, Mari j ampolė- 
je masiniai kapai priversti 
pilni lavonų.

Miestai, kaip Virbalis ir 
Vilkaviškis, taip sugriauti, 
kad tik plytų krūvos ir ke
letas namukų riogso. Bar
tininkai, Gražiškiai, Paja- 
vonys ir kiti maži miesčiu
kai irgi beveik visiškai su
naikinti. Kaimai apie mus, 
tai dar pusė bėdos, bet to
liau link Vilkaviškio - Ky
bartų — nei trobų, nei žmo
nių beveik nėra. Žemė guli 
apaugusi piktžolėmis, duo
bės, apkasai, tvoros, minos. 
Mūsų trobesiai taip pat su
degė, — liko tik gyvenamas 
namas ir tvartelis. Frontas 
netoli mūsų stovėjo tris mė
nesius. Tuo metu buvo ja
vų valymo laikas. Viską su
naudojo vokiečiai. Rugių 
užsėti nedavė, nes arklius ir 
žmones imdavo prie fronto 
darbų. Todėl buvo sunkios 
sąlygos.

Dabar jau šiek tiek susi
tvarkėme, gyvename, 
bame. 
duoda 
miško

Valdžia 
paramą: 

medžiaga,

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

JJTHUANICETTS:

Chicago’s nationally promi
nent LKM Chorus is contemp
lating the presentation of Sig
mond Romberg’s “Student 
Prince” as part of the cultu
ral festival to be sponsored in 
that city by the Lithuanian 
Art League next October. . . 
A recipient of one of Cana
da’s highest military honors, 
John 
Mass., 
branch 
terary
town. A 'battle toughened ve
teran 
Grigas 
ui shed 
Royal 
gallant 
enemy
aign. . . Future issues of the 
LDS Bay State News will 
feature articles by LDS youth 
leaders 
of the 
nounced 
Vasaris,
laborating editors on the Bay 
State publication... Attorney 
Stephanie Masys made the 
first contrbution toward the 
founding of a Lithuanian Am
erican weekly. She requested 
that a sum of $25.00 be 
placed in the fund in lieu of 
her traveling expenses from 
Detroit to Brooklyn to attend 
a meeting

Grigas of Worcester,- 
recently joined the 
of the Lithuanian Li- 
Society in his home

of the Spanish war, 
received the Disting- 
Conduct Medal of the 
Canadian Army for 

action against the 
in the Sicily Camp-

from many sections 
country, it was an- 

recently by Tony 
who is one of the col-

“Naujienos’ ” columns. Latest 
addition to the Lithuanian 
Hate Russia barrage is the 
dnisterly titled “Kelionė į 
Naktį” (Journey Into The 
Night) by one J. Girėnas. 
Currently running in serial 
form is the Nazi book “Ko
lektyvinė Tironija”... “Tė
vynė” is overjoyed by the 
speech delivered by Congress
man O’Konski in Boston July 
4. In a recent column we re
vealed that this “savior” of 
Lithuania once received pro
paganda material from a Na
zi bureau in Germany. . . 
“Draugas” waxed happy last 
week over Hamilton Fish’s 
new book “The Challenge of 
World Communism.” It boast
ed that the book had to be’ 
good because it was based on 
“authentic documents” 
from memorandums 
American Lithuanian 
cil. This columnist has 
that the . “authentic
ments” were lifted from Nazi 
books’ ‘N.uff said.

—o—

taken 
of the
Coun

shown 
docu-

vienas brolis vedęs, antras' Democratic 
kariuomenėj, — jis jau'uanians... 
greitu laiku turi grįžti; dvi! 
sesutės — viena mokosi Vil
niuje, antroji namuose ir 
dar vienas brolis 13 metų ir 
motinos brolis Kazys. Daug 
kas pasikeitė mūsų krašte, 
daug mirė. Bendrai sako
ma, kad mūs apskrityje tė
ra likę tik pusė žmonių, 
kaip buvo prieš karą.

Kad viską aprašyti, rei
kėtų ištisos knygos,

of the Centre, of
American Lith-

—o—
Ivan Kirov

Some so-called Lithuanian 
columnists are now outlining 
the duties of American Lith
uanian veterans. According to 
these veterans experts, the 
veterans major interest should 
be to work for the “independ
ence” of Lithuania. Seems to 
us that charity should begin 
at home. We think that ve
terans have more tangible 
problems, such as housing, 
jobs, etc. It’s our belief that 
veterans would be more con
cerned with their problems 
than in participating in a 
fascist inspired crusade. In
cidentally, where were you 
crusaders when Lithuania 
^roanded under the bloody 
yoke of Smetona and his hire
lings ?

dir- 
dave ir 
sėklomis, 
duona, ir

Versatile
Johnny Way — Kazakevich, 
ballet dancer, singer, painter, 
sculptor, geologist, linguist 
and cook, set a world’s back- 
stroke swimming record three 
months after he had recov
ered from infantile paraly
sis.'... Twelve year-old Vin
cent Motiejaitis, talented Lith-

O ne uanian American of Worces- 
vieno lakšto popierio. Lin- ter, recently declined to sign 
kime jums geriausių pasi-|a radio contract offered him 
sekimų ir siunčiam jums 
džiaugsmo ir pasiryžimo 
sveikinimus iš lietuviško 
kaimo. Kitą kartą parašy
sim daugiau smulkmenų. 
Maloniai lauksime atsaky
mo. Vincas Eidukaitis, 
Bambinių km., Gražiškių 
vals., Vilkaviškio apskr.

—o—

In commemoration of the 
first book printed in the Lith
uanian language the Centre 
of Democratic American Lith
uanians together with the 
Lithuanian Literary Society 
plan to sponsor nation-wide 
observances. The first Lith
uanian book was printed in 
1547, less that a hundred 
years after the first book in

by the noted talent scout 
Chamberlain Brown. Reason: 
His parents do not believe 
that he’s ready yet for pro
fessional radio programs. . .

—o—
In the Lithuanian Noose:—

Another Nazi manufactured „
'myth has been added to.history was printed.

N. Y. TIMES KORESPON- New Yorka, jis pasileido i Prašo Priimt Bėgančius iš 
DENTAS SUPUVĖLIS. šmeižt Sovietu valdžia. Tai Lenkijos žydusLENTAS SUPUVĖLIS, 

SAKO PRAVDA
Maskva. Pravdos ra- 

šytojas David Zaslavski pa
vadino “šmeižiku be talento 
ir plunksnos banditu” 
Brooksą Atkinsoną, buvusį 
New Yorko Times kores
pondentą Maskvoj.

Kol Atkinson sėdėjo Mas
kvoj, jo pranešimai buvo 
neblogiausi. Bet sugrįžęs į

šmeižt Sovietų valdžią. Tai 
tokiem žinių biznio nenau-
deliam Amerika reikalauja! New York. — D r. Joseph
T 1 j • • j * O__ T nnlriolm Ol'fTU-diplomatinių teisių So vie- i Thon, Lenkiškų Žydų Orga- 

tuose, sako Zaslavski. nizacijos pirmininkas, pra
šė, kad Amerika, Anglija, 

London. — Sovietai at- Francija ir Kanada laikinai 
siųs savo delegatus į tarp- ■ priimtų tuos žydus, kurie 
tautinę Raudonojo Kry- bėga iš Lenkijos, bijodami 
žiaus konferenciją Oxforde, naujų skerdynių.
kur dalyvaus 50 šalių at
stovai. GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
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PERCENT 0F TRANSPORTATION FACILITIES OWNED IN U.S. BY 45 CORP. Jf___J

PrrP.CENT OF INCOME OF LESS THAN 47- OF ALL MANUFACTURING CORP.

PERCENT OF U3, WORKERS MIRED By 2/. OF INDUSTRY^

I'll
4 CENT OF ASSETS OWNED 0Y 17 INSURANCE CO._ _ _ _ _ _ _ _  11

i Į___ j J_
PERCENT OF HlBLIC UTILITY FACILITIES OWNED BY

PEKCF.NT OF ASSETS OWNED flY 
200 NON-FINANCIALCORP »N US

PERCENT OF INCOME OF ONE TENTH 
OF ONE PERCENT OF ALL CORP NILS.

F.fr

Braižinys, paruoštas Mažųjų Karo Šapų Korporacijos, parodo, kad tokio da
lyko, kaip laisva industrija Amerikoje nesiranda. Veik viskas kelių stambiųjų 
korporacijų rankose ir kur tik mažasis pramonininkas ar prekėjas bandys ženg
ti, jam iš visų pusių grąso pavojai jį pražudyti.

F.fr


Amerikonu Skandalai JEkiropof Baro Savo Saliai Gėdą ir Nuostolius'Ii

moka tiktai 
nuo kiekvieno

po 30 
reika-

nušovė
moterį.
ginimų
jo Franci jos

Pirmadienis, Liepos 15, 1946

Europoje tarp ameriko
nų kareivių yra nemažai 
padaužų, kurie savo dar
bais teršia Jungtinių Vals
tijų vardą, kaip rašo ame
rikinis žurnalas Saturday 
Evening Post.

Neseniai keli jankiai su
stabdė automobilį ties 
Reims miestu, Francijoj; 
išmetė iš automobilio fran- 
cūzą ir jo žmoną; patys su
sėdo į mašiną ir galvatrūk
čiais pleškėdami, sudaužė 
ją į medį. Francūzas atbė
go į amerikonų raštinę, ir 
kapitonas žadėjo pataisyti 
automobilį amerikinėmis 
lėšomis, po tinkamo ištyri
mo.
Norėjo Matyt Gaisrą, tai 

Padegė Namą
Du amerikonai sudegino 

namą tik todėl, kad norėjo 
matyti gaisrą. Už tą šel
mystę buvo išmokėta $5,000 
iš Amerikos iždo.

Belgijoj jankiai pavogė 
kieliką iš vienos bažnyčios. 
Amerikonų vyriausybė at
mokėjo $150 už kieliką.

Girtas amerikinis karei
vis apšaudė miestą ir nu
šovė vieną moterį. Jos vy
rui buvo išmokėta $4,000.

Už jankių padaužų žy
gius pati Amerika sumokė
jo jau 5 milionus dolerių 
trisdešimčiai tūkstančių eu
ropiečių. Be to, kiti talki
ninkai atlygino 5- milionus 
dolerių žmonėms, kuriuos 
amerikonai nuskriaudė vė- 
jagalviškais išsišokimais.

Žymėtina, jog Amerika 
nieko neduoda už nuosto
lius, padarytus per karo 
veiksmus; o už kitus nuos-

ĮDOMŪS DALYKAI IS 
SOVIETŲ SĄJUNGOS

TĖVYNĖS KARAS UžRE- 
KORDUOTAS JUDŽIUO-

Stalin-

Maskvoje surinkta apie 
dešimtis milionų pėdų foto
grafinio kaspino, kuriame į- 
rekorduota veiksmai karo 
frontuose ir karinės civili
nių žmonių pastangos. Bu
vo įkurtas speciališ fondas, 
užvardytas “Sovietų Sąjun
gos Didžiojo Patriotinio 
Karo Metraščiai Judžiuo- 
se.” To fondo patalpose 
dabar laikoma įrekorduo- 
tos (vaizdais ir garsais) 
generalisimo Stalino kal
bos, taipgi filmos, vaizduo
jančios mūšius prie Mas
kvos, Leningrado, 
grado, Sevastopolio. Atei
čiai užrekorduota taipgi 
daugybė kovų Ukrainoje, 
Bielorusijoje, Lietuvoje ir 
kitose Pabalčio respubliko
se, kaip lygiai ir partizanų 
veiksmai anapus vokiečių 
fronto.

Išgrūdus vokiečius iš Ta
rybų Sąjungos ribų, foto
grafuoto j ai ėjo su Raudo
nąja Armija per Lenkiją, 
Čechoslovakiją, Jugoslaviją 
ir Vengriją ir nufilmavo 
daugybę įdomių nuotykių. 
Tie kariniai metraščiai ju- 
džiuose, apart didžiulės 
svarbos karo istorijai, tar
naus turtingu šaltiniu ku
riant scenos bei cinemos 
(judžių) veikalus hitleri
ninkų sunaikinimui pavaiz
duoti.

MASKVOS MIESTO
JUBILIEJUS

Ateinančiųjų 1947 metų 
balandžio mėnesį Maskva

tolius 
centu 
laujamo dolerio.

Jungtinių Valstijų įsta
tymas iš 1942 metų už
draudžia mokėti daugiau 
kaip $5,000 už pavienį nuo
stolį, kurį Amerikos kariai 
padaro, nors nuostolis bū
tų daug kartų didesnis.

Daug Moterų Išžagė ir 
Nekaltų žmonių Užmušė

j
Jankiai “daugiau mfoterų 

išžagė, daugiau žmonių nu
žudė ir daugiau plėšimų 
padarė, negu yra žinoma 
Amerikos visuomenei,” ra
šo Saturday Evening Post.

Tarp kitų bjaurių žygių 
Francijoj jie padarė šito- 

Septyni amerikonai ka
reiviai įsiveržė į ūkininko 
namą, surišo vyrą ir žagė 
jo žmoną ir dukterį taip, 
kad jis matytų.

Amerikinės taisyklės ne
skiria jokio atlyginimo už 
kančias, ir tas francūzas 
ūkininkas tegavo . tiktai 
$40, kuriuos jis išmokėjo 
daktarui už žmonos ir duk
ters gydymą.

Už žagimą gręsia kartu
vės, bet tie žagėjai nenu
bausti : niekam nepavyko 
jų suimti.

Amerikiniai padaužos nu
žudė tiek nekaltų žmonių 
Europoj, kad europiečiai 
tiki, jog judamieji paveik
iai apie Chicagos gengste- 
rius imti iš tikrojo Ameri
kos gyvenimo.

Vieną naktį girti ameri
konai mėgino suardyti už
eigą Franci jo j, bet buvo 
laukan išmesti. Tada jie su-

su-apvaikščios 800 metų 
kaktuves nuo jos įkūrimo. 
(Maskva įkurta 1147 me
tuose.) Sukaktuvėms atžy
mėti, tarp kito ko, prie Ta
rybų Sąjungos Mokslų A- 
kademijos esantis Istorijos 
Institutas ruošia spaudon 
keliolikoj tomų Maskvos Is
toriją. Leidinys bus gausiai 
iliustruotas ir turės visus 
senovinius miesto planus, 
namų ir gyventojų su ra
šus.

NAMAI MOKSLININ
KAMS

Leningrado ir Maskvos 
akademijų profesoriai ir 
mokslininkai turės atskirus 
gyvenimui namus priemies
čiuose. Tarybų valdžia nu
tarė pastatyt jiems namus 
valstybės lėšomis. Namai- 
vasarnamiai turėsią po še
šis tinkamai suplanuotus 
kambarius, taipgi virtuvę, 
maudynę ir sandėlį. Prie 
namų būsią įtaisyti sodnu- 
kai vaisiniams medžiams, 
uogoms ir kvietkoms, taip
gi aikštelės žaidimui. Prie 
garažo bus patalpos šofe
riui ir namų prižiūrėtojui 
gyventi.

JUDŽIAI TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Šiais metais visoje Tary
bų Sąjungoje randasi 15,- 
425 judamųjų paveikslų te
atrai. Į šį skaičių neįeina 
judžių rodymui vietos, ku
rias palaiko darbininkų u- 
nijos, kliubai, Raudonoji 
Armija ir panašios įstai
gos. Iki šių metų pabaigos 
būsią atidaryta dar penki 

■...

Sįfįį

grįžo su šautuvais. Prancū
zai taip pat griebėsi šautu
vų, gintis nuo jankių. Be- 
sišaudant buvo užmuštas 
nekaltas praeivis. Nors jam 
netyčia pataikė francūzų 
kulka, bet mūšis buvo ame-

; s

M

f

Iš oro nufotografuotas sprogstamųjų atominiu me
džiagų fabrikas Oak Ridge, Tennessee.

Washington© politikieriai, atominių bombų monopo
listai nusigandę, kad to fabriko darbininkai pradeda 
organizuotis i unijas. Atom-bombiniąi kongresmanai 
taipgi krūpčioja, kad mokslininkų draugijos Oak 
Ridge “perdaug laisvai veikia,” kad tie mokslininkai 
reikalauja neleist karininkam kontroliuot atominių da
lykų ; jie ragina sustabdyt atom-bombų dirbimą ir įvest 
tikrą tarptautinį visos atominės jėgos tvarkymą ir nau
dojimą tiktai civiliams žmonių reikalams.

Valdinių Komisijų Raportai 
Apie Bikini Atom-Bomhą
Prezidento Trumano ko- laivai stovėjo ne toliau, 

misija ir armijos ir laivyno kaip per pusę mylios nuo 
štabų komisija paskelbė sa- paties bombos sprogimo, 
vo raportus apie atominės | 
bombos išsprogdinimą ties 
Bikini sala, liepos 1 d. Tos 
komisijos sako:

Ši atom-bomba buvo to- 
koi smarkumo, kaip ir trys 
pirmosios, būtent, kaip 
bandomoji atominė bomba 
New Mexico valstijoj ir dvi 
bombos, numestos į Japoni
jos miestus Hiroshima ir 
Nagasakį.

Bikini bomba susprog
dinta • tokiame aukštyje, 
kaip buvo planuota. Jinai 
eksplodavo už 1,500 iki 2,- 
000 pėdų nuo karo didlaivio 
Nevados, į kurį buvo taiko
ma.

Bomba nuskandino vieną 
naikintuvą, du transporto 
laivus ir japonų šarvuotlai
vį Sakawa. Tapo sunkiai 
sužalotas vienas submari- 
nas ir lėktuvlaivis Inde
pendence. Lėktuvlaivio vi
duriai išdegė: jame buvo 
torpedų sprogimų. Visi šie

tūkstančiai judžiams rody
ti patalpų. Jau atsteigtos 
visos karo laike sunaikintos 
judžių patalpos. 1945 me
tais 525 milionai žmonių 
lankėsi visos Tarybų Sąjun
gos judžių teatruose. Juda
mieji paveikslai gaminami 
šešiolikoje studijų. Bet mo
kykloms filmos, žinių ir do
kumentiniai judžiai daromi 
atskirose studijose.

DAUGIAU MOKSLINIŲ 
ŽURNALŲ

Tarybų Sąjungos Mokslų 
Akademija šiais 1946 me
tais leidžia 44 žurnalus į- 
vairiose mokslo šakose. A- 
kademiškoji leidykla šiais 
metais išleis septyniomis 
dešimtimis nuošimčių dau
giau mokslinių knygų, negu 
buvo išleista 1945 metais.

(Iš Tar. Sąjungos Amba
sados Biuletino.)

Surinko J. Barkus.
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rikonu iššauktas; todėl A- 
merika ir užmokėjo už to 
žmogaus gyvybę. Bet Ame
rika niekuomet nepermoka. 
Pigus Atlyginimas už Mo

teries Gyvybę
Vienas pasigėręs jankis

(Kiti pranešimai sako, ato
minė bomba nepagadino vi
dujinės laivų mašinerijos.)

Kilo daug gaisrų laivuo
se, vienas kurių buvo už 
dviejų mylių. Ant laivų bu
vo gana daug sprogstamųjų 
medžiagų.

Atom - bombos eksplozi
ja mažai tepažeidė didžiuo
sius bokštus Nevados ir 
Arkansas karinių didlaivių 
ir stambaus šarvuotlaivio 
Pensacolos, bet labai suža
lojo kitus (silpnesnius) 
viršinius laivų įrengimus. 
Šie trys laivai stovėjo ar
čiau, kaip už pusės mylios 
nuo sprogimo. Kiti laivai 
pažeisti už trijų ketvirta
dalių mylios, ir jiems rei
kės rimtų pataisymų.
Kas Būtų Atsitikę žmonėm 

Laivuose
Jeigu tuose laivuose bū

tų buvę žmonės, daugelis jų 
būtu užmušta arba sužalo
ta radio - aktingomis įran- 
čių atomų dujomis. Tačiaus 
atom - bombos sprogimas 
nebūtų padaręs visiškais li
goniais žmonių viduj laivo, 
nei tų, kurie atvirame lai
vo viršuje būtų pasitaikę 
antrame šone įrengimų 
(kaminų ir kt.), o ne toje 
pat įrengimų pusėje, kuri 
buvo atkreipta linkui bom
bos. Kiek atominių dujų 
spinduliavimas bei sprogi
nėjimas būtų palietęs žmo
nes laivuose, apie tai bus 
galima spręsti tik tada, kai 
taps ištirti gyvuliai, kurie 
buvo laikomi ant laivų.

Pačiai Bikini salai, už 
trejeto mylių nuo atom- 
bombos sprogimo, nepada
ryta jokių nuostolių.

Washington. — šiemet 
medvilne (bovelna) augina
ma aštuoniolikoje milionų 
akrų žemes Jungtinėse Val
stijose.

praeivę francūzo 
Amerikiniai atly- 

oficieriai panaudo- 
armijos tai

syklę — duoti tiktai tiek,
kiek uždirbtų paprasta 
mu ruošos darbininkė 
likusius savo amžiaus 
tus iki mirties. Buvo 
skaičiuota, kiek metų 

50 mylių nuo mūšių fronto. 
Jiedu buvo vieninteliai vai
kai belgo ūkininko, kuris 
vadovavo partizanų kovai 
prieš nacius toje srityje.

Amerikiniai J atlyginimų 
pareigūnai visai nieko ne
skyrė tėvui už sūnų gyvy
bę, nes tai girdi, “grynai

ta I karinis nuostolis”, nors 
žmona dar būtų galėjusi I berniukai nušauti už 50 
gyventi ir kiek per tą laiką' mylių nuo mūšių linijos, 
viso tektų jai algos, jeigu 
ji būtų namų darbininkėj 
Tai tiek francūzas ir gavo, 
atlyginimo už savo žmonos' gazolino trokū į francūzų 
gyvybę.
Apiplėšimai tik ’’Juokas”
“Kad mūsų kareiviai plė-1 atsargiai 

šikauja, tatai laikoma pa-i denį kavai, jiedu padegė „ , j,, • i J 1 ttv • 1 * 1prastu juokeliu mūsų ar
mijoj,” rašo Saturday Eve
ning Post.

Traukdamiesi iš Franci- 
jos, vokiečiai paliko kai ku
riuos namus nepaliestus. 
Paskui tuos namus apiplė
šė atvykę amerikonai, o 
sugrįžę namo francūzai už 
tai keikė “purvinus Fri- 
cus.”

Nušovė Belgo Partizano 
Berniukus ir Neatlygino
Kada vokiečiai darė pa

skutinį ofensyvą Belgijoje 
(Bulge), du belgai berniu
kai, 16 ir 17 metų, skubėjo 
namo kalėdų išvakarėj. A- 
merikonų buvo įsakyta nie
kam be leidimo nepasirody
ti lauke po 12 valandos tą 
naktį. Berniukai bijojo pa- 
vėluot, todėl jiedu ėjo tie
siai per vietą, kur Ameri
kos kariuomenė stovykla
vo; ir vienas amerikonas 
abu juodu nušovė. Tai buvo

GERUMAS, LINKSMUMAS 
-AMŽIAUS ILGUMAS

Linksma nuotaika, šypse
na ir humoristika — jau
nystės ir ilgesnio amžiaus 
fontanas.

Nuo linksmo ir gero bū
do priklauso nervų, plaučių 
ir vidurių tvirtumas, o nuo 
jų visų — sveikata.

Planuojant ateitį, būtinai 
reikalinga į savo planą įdė
ti numatytus ir nenumaty
tus dalykus — kad planas 
būtų sėkmingesnis.

Pinigų problema: miręs 
tūkstančių su savim paimt 
negali, bet geriems tiks
lams juos paskirti gyvas 
gali! Tuomet pinigai ir po 
mirties naudą darys —tau 
ir žmonijai.

Kas skiria pinigų išleidi
mui geros knygos, — tas 
svarbumu beveik yra auto
riui lygus.

Mano geras ir išmintin
gas dėdė, Vincas Česna, 
jau buvo su ūseliais, kai aš 
tik vaikutis buvau. Šian
dien jis atrodo jaunesnis už 
manę, esantį virš 50 metų. 
Reiškia, apsimoka būti iš
mintingu.

Beveik už visas žmonių 
nuodėmes kalčiausios yra 
aplinkybės, kurios tas nuo
dėmes gimdo.

Man patinka Laisvės ko- 
lumnisto Mato Šolomsko 
angliška krienologija. Pui
kus man bičiulis — kitas 
profesorius Krienas!
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i Tai Irgi “Karinis” Įvykis
Du jankiai, atvažiavę su

kaimą, paliko troką gatvėje 
ir per naktį linksminos vie- 

i tinėje užeigoje. Iš ryto, ne
kaitindami van-

troką. Užsidegęs ir eks- 
ploduodamas, trokas užmu
šė kelis civilius gyventojus, 
daugelį sužeidė ir sudegino 
pusę kaimo.

Amerikonų 
nedavė už tai 
nimo; sako,

vyriausybė 
jokio atlygi- 
trokas vežė 

gazoliną tankams, kurie 
neužilgo dalyvaus mūšyje; 
todėl ši nelaimė “grynai ka
rinis nuostolis,” už kurį 
nieko nereikia mokėti. O 
tas kaimas buvo už 150 my
liu nuo karo fronto, c

Tuščios ir Brangios 
Ceremonijos

Dėl kiekvieno reikalavi
mo atlyginti nuostolius 
amerikonai sugaišta apie 
pusantro mėnesio tyrinėji
mams ir įvairiems formalu
mams. Apie tiek pat laiko 
praleidžiama dėl penkių do
lerių, kaip ir dėl $5,000. Il
goms ceremonijoms dėl 
penkinės atlyginimo išeik-

iš-Aludėse “griešninkai” 
pažinčių atlieka daugiau, 
negu prie “spaviednyčių.” 
Todėl jiems ir nelieka rei- 

pa-kalo jieškoti išrišimo ir 
kutos kitur.

Ar aš jums, broliai, 
nesakiau,

Ar aš žodelio netariau,
Jei daug pragersit 

subatoj, —
Tai velnias juoksis 

nedėlioj! 

Meilė ir kerštas — galy
bėje broliai, bet meilė 
kerštą galingesnė;

uz

Gelbėjimui sergančiojo 
drg. Jono Burbos, boštonie- 
čiams patariu išleisti tikie- 
tų knygutes ir plačiai jas 
platinimui paskleisti. Aš 
vienas prižadu jų bent už 
šimtinę išplatinti.

Kiekvienas norėtų mylėti 
savo artimą, bet išnaudoji
mo gadynėje dažnai to ne- 
daleidžia kapitalizmas.

Ko neduodame kitiems,— 
to paties ir mums nebus 
duota.

Ačiū tarybinei tvarkai, 
Lietuva ne tik iš vergijos 
pasiliuosavo, bet ir prie 
žmonijos išlaisvinimo prisi
deda.

Pr. Krienas.

Trieste. — Amerikonai
čia šaudė į 20,000 žmonių jai “vilkai” jas užkabinės, 
demonstraciją, pritariančią 
Jugoslavijai; sužeidė 10 
demonstrantų.

vojama šimtai dolerių. Dėl 
to europiečiai piktai pajuo
kia išgarsintąjį amerikinį 
planingumą ir greitą darbo 
atlikimą.

Anglai skiria 50 nuošim
čių daugiau atlyginimų, 
negu amerikonai, už tokius 
pat nuostolius. Anglas at
lyginimų oficierius atvyks
ta pas nuskriaustą žmogų, 
pasikalba, susitaria ir čia 
jau išmoka nuostolius, ma
žesnius negu šimtas dole
riu, v

Laukia Kongreso 
Patvirtinimo

Kartą naktį besilinksmin
dami amerikonai apšaudė 
ir pusiau sunaikino vieno 
turčiaus palocių. Jis išleido 
40 tūkstančių dolerių palo- 
ciui atstatyti. Atlyginimų 
oficieriai skyrė jam $12,- 
000, tačiau jie patys neturi 
teisės tiek išmokėti. Nes 
bet koks atlyginimas virš 
$5,000 turi būti perduotas 
Jungt. Valstijų kongresui 
tvirtinti. O kongresas nesi
skubina pripažinti didesnių
jų atlyginimų europiečiam; 
taigi tie žmonės vis laukia, 
ir turbūt, lauks.
Sunku Amerikonus Apgaut

Tiesa, kai kur francūzai 
bandė pasipinigauti už ne
būtus nuostolius, bet ame
rikinius atlyginimų oficie
rius sunku apgauti. Di
džioji dauguma tų oficierių 
yra advokatai arba apdrau- 
dos kompanijų ekspertai. 
Be to, jie buvo specialėse 

' 'armijos mokyklose išlavin
ti, kaip kvost ir tyrinėt bet 
kuriuos atlyginimų reika- 
lautojus.

Skandalai Vokietijoje
Dar drąsiau amerikonai 

daro didžius ir mažus skan
dalus priešų krašte — Vo
kietijoje. Viena pigi jų gu
drybė yra sustabdyt vokie
tį ir paklaust, kelinta va
landa. Jeigu vokietys pasi
žiūri į riešinį (rankinį) laik
rodėlį ir pasako valandą, 
amerikonas numauna ir pa
siima jo laikrodėlį.

Į juodosios rinkos šmu
gelį įsivėlę ne tik kareiviai, 
bet ir oficieriai.

Chinijoje
Sugrįžę iš Azijos, lietu

viai Amerikos kareiviai ap
sako, kaip amerikonai nie
kina ir įžeidinėja chinus. 
Amerikos marininkai Chi- 
nijoj, tarp kitko, vartoja 
tokį “triksą”. Pamatę chi- 
ną kareivį, liepia jam ang
liškai kalbėt, o kad jis ang
liškai nemoka, tai ameriko
nai ir muša chiną kareivį. 
Apie tai buvo praeitą sa
vaitę rašyta angliškuose 
New Yorko laikraščiuose.

Negražiai elgiasi su 
moterimis

Karinė amerikonų vy
riausybė Vokietijoje paga
mino tam tikras juosteles, 
kurias turi ant rankovės 
nešioti atvykstančios jan
kių kareivių žmonos ir 
dukterys. Tos juostelės su 

’Jungtinių Valstijų vėliavos 
ženklu yra įspėjimas ki
tiems amerikonams, kad 
nelįstų prie kareivių žmo
nų ir dukterų. O vis tiek 
daugelis jankių Vokietijoje 
bijo parsikviesti žmonas; 
bijo, kad amerikiniai dviko-

ii

lamdys ir įžeidinės.
Kas liečia vokietes, tai

(Tąsa 5-me pusi.)
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Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 217 
to sell 
of the 
415-417 
County 
premises.

FRANK DACCHILLE 
Baltic St. Beverage Distributors 

415-417 Baltic St., Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control* Law at 
Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
870 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL JOSEPH FITZPATRICK 
870 Herkimer St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-7922—7th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the

PANCER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 ■— Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 «of 
the Alcoholic Beverage 
207-209 Smith Street, 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM 
207-209 Smith St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
90 Henry 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage 
6109 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Bęrough of Brooklyn, 
be consumed ,off tho to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Law
Brooklyn, 

the

McCarthy
Brooklyn, N.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen & Lunch)

2601 — Ave. U, Brooklyn, N. Y.

HARRY
Food-Land Self Service Store

7th Ave., Brooklyn, N.

E. LOUIS WEISBERG
Plymouth Delicatessen & Grocery

90 Henry St., Brooklyn, N.

HAASE
Brooklyn, N. Y.

AUGUST 
Ave.,6109 — 3rd

7920-7922
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHST 
321 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic 
75 — 6th 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1143

hereby given that License No.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is
GB 5979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
290 Etna 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to Ixs consumed on the 
premises.

BENJAMIN STRAUSS
416 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1500 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
35 Wyckoff 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY GRANNEMANN 
(Nevin’s Delicatessen)

112 Nevins St., Brooklyn, N.

the
HENRY RUDOLF

St.. Brooklyn, N. Y.HARRY RAPAPORT
(Harry’s Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N.

DOROTHY LYNCH
Ave., Brooklyn, N.

290 EtnaNo.hereby given that 
been issued to the 
at wholesale under

License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is 
C 1028 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD & MARTIN J. GOODMAN 
HYMAN KARP 

(D-B-A Edward Goodman)
674 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

the

&

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1062 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
Sterling

1062 Nostrand Ave.,

be consumed off the

DE SANTO 
Market

Brooklyn, N. Y.

6th

NOTICE is hereby given that License No. 
C 246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BUSH WICK BEER DIST., INC.
Brooklyn, N.

the

169 Central Ave.,

NOTICE is hereby gijven that License No. 
GB 5897 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5006 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

VINCENT JAMES CINCOTTA 
500G — Ave. I/. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section i07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Reid Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
STUYVESANT HEIGHTS COOPERATIVE 

SOCIETY, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.297 Reid

No.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at wholesale under Section 10.

at
Borough of Brooklyn, 

tho

NOTICE is 
C 167 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law
510 Meeker Avenue.
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GREENPOINT BEER DISTS. 
Ave., Brooklyn, N.510 Meeker

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

RUDOLF II, STEINER
61 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
221 Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

is hereby given that License No. 
1579 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 1(7 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

35 Wyckoff

NOTICE is hereby given that License

221 Ralph
HENRY SIEMS

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
the 
331
County 
premises.

ESTHER MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

No. 
EB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

tlie

No.

NOTICE 
GB 5906 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
155 Park 
County of 
premises.

Beverage Control Law* at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY & THOMAS ZINO 
963-965 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 347 has 
to sell beer 
the Alcoholic
774 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
774 Rockaway Ave.,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

1x3 consumed on the

KORMEL
Brooklyn, N. Y.

6520 Bay
G. & D. DINER, INC.
Parkway, Brooklyn, N.

No.NOTICE 
EB 1826 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
363 Wilson 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

155 Park
JOSEPHINE BUONO

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 1123 
to sell beer 
the Alcoholic
153 — 7 th Avenue, 

Kings, to

NOTICE is hereby given that License 
GB 1036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5417 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

KARL F. 
5th Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5417
EN DRESS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
624 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOMENIC SIMONE
Brookyln, N.

JOSE SCHAMUS
Ave., Brooklyn, N. the363 Wilson Y.

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

Alcoholic Beverage Control I,aw at
— Avenue U. Borough of Brooklyn, 

to 1x3 consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
141 Rogers Avenue, 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at

624 5th Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section It17 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed offCounty of 

premises.
the 141 Rogers

Kings, to

GEORGE 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. JOYCE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 489 has 
to sell beer 
the 
2001
County of Kings, 
premises.

KARL REICHBACH 
2001 — Ave. U, Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is 
GB 987 has 
to sell beer 
tho 
4811
County

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

Alcoholic Beverage Control Law at
5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
EB 660 has 
to sell beer 
the Alcoholic
508 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be 
premises.
MURRAY GOLDSTONE & 
508 Brighton Beach Ave.,

consumed on the

ABRAHAM FELD
Brooklyn, N. Y.

GOTTHEILJEANNE
(Century Food)

Ave., Brooklyn, N.

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

at

NOTICE hereby given that License No. 
GB 1376 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
140 Myrtle 
County of 
premises.

No.License 
undersigned
Section 10"

at

NOTICE is 
C 410 has 
to sell beer at wholesale under 
of the Alcoholic Beverage Control Law
436 Watkins Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX SHOENFELD 
(D-B-A Shoenfeld Beverage Co.)

436 Watkins St., Brooklyn, N.

tho

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

Alcoholic 
Irving 

County of 
premises.

HELEN 
422 Irving

KROPF & AMELIA LESJAK
Ave., Brooklyn, N. Y.

7th Y.

No.

hereby given that 
been issued to the
at wholesale unde*-

No.License 
undersigned 
Section 197

NOTICE is 
C 131 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
379 Herzl Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LAUREL BEER DIST. CO. 
379 Herzl St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
IB 10156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seerion 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. KARKIIECK
104 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2039 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

FANNIE 
2039 Fulton St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the 140 Myrtle

MARESCA
Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 
at wholesale under

No.License 
undersigned 
Seclion 107

NOTICE is 
C 428 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
391 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

BERLIN 
391 Meeker

BEVERAGE SERVICE. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GIUSEPPE LA FORTEZZO 
68 Buffalo Ave,, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ef 
the Alcoholic Beverage Control 
299 Smith Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIA HIRSCHBERG, ADM. 
299 Smith- SU, Brooklyn, N.

No.

Law at 
Brooklyn, 

tho

No.

the

Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off tho

LOUIS GINSBERG
Myrtle Food Market
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
EB 375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
239 Reid Avenue, 
County of Kings, 
premises.

THOMAS
239 Reid Ave.,

Control
Borough of 

to be consumed on

107 of 
Law at 

B rooklyn, 
the

HARRINGTON
Brooklyn, N.

the
873

NOTICE is 
EB 563 has 
to sell beer

Alcoholic Beverage Control
Hegeman Ave. & 734 Elton St., Borough 

of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave., 
734 Elton St

be con-

Brooklyn, N. Y.

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

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

72nd Street, Borough of 1 
Of Kings, to be consumed

NOTICE 
EB 
to 
the 
874
County 
premises.

THEODORE SATTLER
72nd St., Brooklyn,874

Law 
Brooklyn, 

I on the

N. Y.

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

Law at

NOTICE is 
C 692 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control
466 Kosciusko Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE CO. 
466 Kosciusko St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3073 Emmons Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM B.
3073 Emmons Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 7317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
233 Smith 
County of 
premises.

retail under
Beverage Control

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

Law at
Brooklyn, 

tho

sell beer ;
Alcoholic 

Parkway. • 
Kings, to

NOTICE is 
EB 418 has 
to 
the
7112 Bay 
County of 
premises.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
thelx: consumed on

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
Ixs consumed on the

of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GREENWALD
Brooklyn, N,

233 Smith
IRVING KRAMER

St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.

7112 Bay

LOUIS 
M. & Z. 
Parkway,

MOLOD
Delicatessen

Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 620 has 
to 
the
4630 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHN J. 
4630 Flatlands Ave.,

MORRIS
Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is
GB 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1 (>7 of 
the Alcoholic Beverage Control 
156 Smith Street, Borough of
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGARET BARBIERI
156 Smith St., Brooklyn,

Law at 
Brooklyn, 

the

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

Beverage Control

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
169 Calyer 
County of 
premises.

EINAR SIGURD DANIELSEN
4811 — 5th Ave., Brooklyn, N.

169 Calyer

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the Lietuviškas
ANDREW SCHELLE
St., Brooklyn, N. TRAKTYRIUS

No.NOTICE is hereby given that License
GB 11029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

ABRAHAM FARBER
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

ALBERT BERKOWITZ
206 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
EB 357 has 
to sell beer

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

the Alcoholic Beverage Control Law at
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

NOTICE is 
EB 526 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to l>e consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
Y.49 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Brooklyn, N. YSAM BECKER

1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.No.
1687 has lieen issued to the undersigned 

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

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

License No.
undersigned

hereby given that 
been issued to the
at wholesale vader

NOTICE is 
C 482 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
6409 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

BERLIN BROS., INC.
8th Ave., Brooklyn, N. Y.6409

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 939 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 1148 Myrtle Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL E. GARONE 
(D-B-A Bill’s Bar & Rest.

1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

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

N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1234 East 15th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1234 CLUB. INC.
1234 East 15th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
E 306 has 
to sell beer 
tlon 107 of 
Law at 2123 Utica Avenue, Borough 
Brooklyn. County of Kings.

SALVATORE LONGOBARDO 
2123 Utica Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house under See
the Alcoholic Beverage Control 

2123 Utica of

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 
to 
the 
811
County 
premises.

HARRY A. SIIUGAR
Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1G7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 — Avenue, U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MICHAEL CADDEN
2821 — Ave, U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2339 has been is.-ued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
307 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

307 Smith

Law at 
Brooklyn, 

the

LIBERA LUBRANO
St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is 
EB 294 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
198 Green 
County -of 
premises.

198 Green

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

TILLY PAPACII
St.. Brooklyn, N. Y.

EB 52) has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
48 Ralph Avenue, Borough of ] 
County ‘of Kings, to 1x3 consumed 
premises.

been issued to the undersigned 
sit retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at
Brooklyn, 

I on the

JOHN BURKE
48 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y.

LietuviŲ Kuro Kompanija

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ‘'retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
BRUNO BONADIO & JOHN GAGLIARDI 

243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6612 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

LEONARD RAFFEL
17th Ave., Brooklyn, N. Y.6612

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5774 has been issued to the undersigned 
td sell beer at retail under Sect'on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

THEODORE
3602 Clarenon Road,

consumed off the

BORK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
244 Hoyt 
County of 
premises.
ROSALIA 
244 Hoyt

Street 
Kings,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

SEYSE 
St.,

& GENNARO PALAMBA 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7319 has been issued to the undersingod 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ '
S8th Ave., Brooklyn, N. Y.5616

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1712 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 <f 
{he Alcoholic Beverage 
616 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

IRVING
515 Parkside Ave.,

GROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Ma rcy Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Secilcn 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1499 Gates 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1499 Gates
MORRIS 

Ave.,
ELKIND 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that Ilicense No. 
GB 1984 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN-
1455 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J. PELUSO
432 Kings Highway, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
236 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

236 7th
ROBERT FREIER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
319 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

319 Smith

NOTICE is hereby given that License 
GB 1834 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS G. VENTURA 
(D-B-A 7 and 2 Food Stores) 

Hancock St., 1 Brooklyn, N.1238

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage 
7824 — 3rd Avenue, 
County of 
premises.
HAROLD

Kings,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

7824

ROTH &
(Colonial Dairy)

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILIP ROZ1NSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 2201 has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5721 — 3rd Avenfie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MARTIN COSTELLO
3rd5721 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1906 has

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5903 — -3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5903 3rd

is

HENRY
Ave.,

FRIES
Brooklyn, N.Y.

NOTICE 
GB 2172 
to sell beer at retail under Section 197 cf 
the Alcoholic Beverage 
5711 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5711 3rd
PAUL 

Ave.,
WIESE

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SODICOFF
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.4218

Law at
Brooklyn, 

tho

HENRY KASTLEMAN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JERRY MURPHY
223 Smith St,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1064 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Secwon. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRED THAENS
593 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 250 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2743 Pitkin 
County of 
premises.

2743 Pitkin

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section lt)7 cf 

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to lie consumed on the

LOUIS SPRUNG
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
EB 1831 has been issued to tho undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
836 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
HERMAN WIENER 

836 DeKalb Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

l>e consumed on the

& IRVING KAPLAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

371 Oakland
JEAN KASPRZAK
St., Brooklyn, N.

the

Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 167 of

Beverage

NOTICE is 
EB 561 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx; consumed on the 
premises.

LOUIS PETER COY
157 Franklin St., . Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is;
EB 586 has 
to sell beer 
tho Alcoholic

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 the

GEORGE MIHAEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control I,aw at 
Borough of Brooklyn, 

to 1x3 consumed on the

NOTICE is 
EB 630 has 
to sell beer 
the Alcoholic
77 Sutter Avenue, 
County of Kings, 
premises.
IRVING SIEGEL & SOLOMON SCHWARTZ 
77 Sutler Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
378 Weirfield Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
378 Weirfield St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
Ire consumed on the

WACHTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3175 Coney Is. Ave., 
County of Kings, to 
premises.

K. & J. DINER & 
3175 Coney

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Is. Ave.,
RESTAURANT, INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
the 
61

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
SL 224 has 
to sell beer 
the 
4102
County of Kings, to 
premises.

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

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

be consumed on the

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL KOWALUK
565 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

is
458 has

sell beer
Alcoholic

Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

AARON & HARRY POTOLSKY
P. & S. Delicatessen

61 Graham Ave., Brooklyn, N.

GUSTAV
4102 — Ave. V,

HARMS
Brooklyn, N. Y.

the

Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 312 has 
to sell beer 
tho Alcoholic
608 E. Now York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD DAMATO 
York Ave., Brooklyn, N. Y.608 E. New

NOTICE is 
EB 558 has 
to sell beer 
the Alcoholic
553-555 — Broadway, 
County of Kings, to 
promises.

SWITZERLAND 
553-555 — Broadway,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
1x3 consumed on the

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER PAPPAS 
(Flatbush Coffeo Shop) 

1605-7 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
471A — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
Ave., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

471A 5lh

NOTICE is 
EB 594 has 
to sell beer 
the Alcoholic
268 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
promises.

SADIE HALPERN 
268 Saratoga Ave.,

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

& IRVING WHITE
Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, ĄL J. 
426 Lafayette Street

NOTICE is' hereby given that License No. 
EB 333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C.' BRAN PAU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.4.

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdčsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 

• būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St S
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 -
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195 Irving

No.

the169 Bond

Scranton, PaNo.
•i 19 Smith 1402 — 5th

No.

180 Hull the
No.

3324 Tilden
115 Smith Y.

No.

98 Wythe

41tiie

Brooklyn, N. Y.7622 Y.

NOTICE No.the

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
No.

the
the būrioMarcy

1621
1007 1133 Sutter

No.the
No.GEORGE

432 Central
thehereby given that License No.

the
Y.

Y.750 Courtthe
New117

No.

tileNo.

JOHN JAGKL1TSCII
H US
jau-

the

REIKALAVIMAI
the

No.

Brooklyn, N. Y.St
119 Church

the

Reumatiški SkausmaiNo. NOTICENOTICE

No.
the

to

No. N;
NOTICE

the

262 Lewis
Y.the the

No.

No. No.

277 Sumpter Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai126 Morganthe

1533

1118 Fulton the

Y.

No.

W. YURKEVIČIUS
the

7421

9224

No.

the
145 Floyd

383 Howes 386 Grand 604 Rogers

No.

the

297 Wilson
37 Scholen

hereby given that Licence No. No. No.

be consumed on theKings, to be consumed on thethe

^27 Myrtle 77 Engert2573 Pitkin

Avenue, 
Kings, to

Prospect
Fiatbush

NOTICE
GB 2052

hereby given that 
been issued to the

License No. 
undersigned 
Section 107

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
EB 421 has 
to sell beer 
the
11 33 Sutter 
County of 
premises.

JOHN
Ave.,

ANNA 
Ave.,

LOUIS 
Ave.,

NOTICE is 
EB 671 has 
to sell beer

1

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

is hereby given that License

under Section 
Control Law 
Borough of 
be consumed

Beverage Control
Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed off

Section
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control LaxV at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GIRIONI
Market)

Brooklyn, N.

& JOHN ZIELINSKI 
Brooklyn. N. Y.

Control
Borough of 

be consumed off

GRABER & GUSSIE GRABER 
2nd St., Brooklyn. N. Y.

hereby given that 
been issued to the 
at wholesale under

996 has
sell beer

Alcoholic
Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn,

hereby given that License No.

LEO GORELICK
ve., Brooklyn, N. Y.

ESTHER 
Ave. i

Alcoholic
Central Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

Beverage Control
Street, Borough 

Kings, to be consumed off

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

Beverage Control Law at

Section
Control

Borough of 
be consumed off

Alcoholic.
Smith

County of
premises.

JULIO
119 Montague St.,

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

Beverage Control Law at

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Licen sc 
undersigned 
Section 107 

at

NOTICE is hereby given that License 
2147 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholic 
Myrtle

4 SADIE
2 McDonough St.,

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

Beverage Control Law at 
in the Mill Basin District,

LUIGI
136 Hopkinson Ave.,

Beverage Control Law at 
2nd St., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off th<

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

Beverage Control Law at

DAVID CONCHADO
St., Brooklyn, N

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

Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JACK RAKOFF
St., Brooklyn, N. Y.

GB 
to 
the 
427
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ADOLF
389 Nostrand Ave.,

JULIAN
Brooklyn, N. Y.

SAM ABOSCH
13th Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control I.aw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off
FRED BOSCHEN

Ave., Brooklyn, N, Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RAMIRO DISDIER
St., Brooklyn, N. Y.

C. HINSCH
Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
the 
316

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

RALPH MAGGI
St., Brooklyn, N

ZOLOTOR
Brooklyn, N. Y.

B1NDERT 
Brooklyn, N. Y.

Patenkinančios 
Algos $25 

Kreipkitės 9 
3-čios

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Gonzalo molina
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Law
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

KATZ
Brooklyn, N. Y.

GB 
to 
the 
37
County of 
premises.

PHILIP GOLDBERG
Ave. Brooklyn, N. Y.

JOHN KRAUCIUNAS
St., Brooklyn, N.

GEORGE BROWN
St., Brooklyn, N. Y.

ZLOBINSKY
Brooklyn, N.

SIGMAN
Brooklyn, N.

IL R.
ill Ridgewood Ave.,

SCHROEDER
Brooklyn, N. Y.

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

Control Law at

LENA IM PERI ALI
640 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

MINDZAK
Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
tile 
517
County of Kings, 
premises.

hereby given that License

CONTOS
Brooklyn, N. Y.

SACCO
Brooklyn, N. Y.

BARRIS
Brooklyn, N. Y.

to 
.he 
ill 
County of Kings,
premises.

JOSEPH KRAMAR
St.. Brooklyn, N.

MAX BARNETT
St.. Brooklyn, N,

ABE KNOUR
Ave., Brooklyn, N.

KRESSE DISTRIBUTING CORP.
761 Humboldt SI.. , Brooklyn, N.

HELEN DERMODY
Ave., Brooklyn, N. Y.

HEINZELMAN
Brooklyn, N. Y.

ISIDORE
316 Nostrand Ave.,

ALICE ROEDER
St., Brooklyn, N.

Alcoholic
Avenue, 

Kings, to

MOLLER
Brooklyn, N.

LOUIS HOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

JACOB PALNSZEK 
181 Bedford Ave.,

SIEGEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 983 has 
to sell beer 
the Alcoholic
7421 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

McMAHON
Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
EB 1499 
to sell beer at 
tiie Alcoholic
181 Bedford Avenue, 
County of Kings, to

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

ISEA ABDALLA
Ave. U, Brooklyn, N. JOSEPH A. NEARY

Nostrand Ave., Brooklyn, N.

FRANK GILBERT
298 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE 
EB 
to 
the 
640
County of Kings, 
premises.

448 has 
sell beer 

Alcoholic 
New Lots Ave.,

of Kings, to

License No. 
undersigned 
Section 107 

Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail 
Alcoholic Beverage

Montrose Ave.,

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off the

hereby given that License No.

STERNBERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
'EB 583 has 
to soil beer, 
the Alcoholic Beverage
2573 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control I.aw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given .that License No. 
9862 lias been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 

Scholes

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

the Alcoholic Beverage Control I.aw at
325 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that 
RL 9122 has been issued to the 
to sell beer, wipe and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 604 Rogers Avenue, Borough . of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McCORMICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
— 13th Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

195 has'
sell beer at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

HASE
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed on

Beverage Control 
334 East 
County of

NOTICE is hereby 
GB 
to 
the 
178
County of Kings, 
premises.

MARION MACK STEWART 
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N.

107 of
Law at 

Brooklyn, 
the

Law at 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

Law 
Brooklyn, 

the

Law 
Brooklyn, 

the

JOHN BAILEY
325 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Law 
of Brooklyn, 

the

CHARLES 
Ave.,

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

Brooklyn,
the

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

GB 
to 
the 
167
County 
premises. 
LOUIS JACKL1TSCH,

& DANIEL BIBBO
(Bedford Delicatessen)

167 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer
of the Alcoholic Beverage Control 
761 Humboldt Street, 
County of Kings, to

at retail under Section
3 Beverage Control

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

the Alcoholic 
3414 Tilden Ave. & 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the premises.

ERNEST WALTHER
3111 Tilden Ave. & 
334 East 35th St

JOHN DETTER
1219 Voorhies Ave., Brooklyn, N.

ABE GOLD
St., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
the 
282
County 
premises.

FILIPPINA BUONAVITA
282 Nostrand Ave.. Brooklyn, N.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

RUDY 
(Rudy’s 

902 Cortelyou Road,

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

Beverage Control Law
Street, Borough of

Kings, to be consumed on

CARL BRUGMANN
Ave., Brooklyn, N.

LEO GORELICK
Delicatessen)

Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
C 272 has been issued to the 
to sell beer at wholesale under 
of Hhe Alcoholic Beverage Control Law
116-152 South 1st St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALE. INC. 
146-152 Soutli 1st St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 441 lias 
to sell beer 
the Alcoholic
75 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP ALTMAN 
75 Stuyvesant. Ave., Brooklyn, N.

NOTICE
GB 1171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
1085 Manhattan Ave.,
County of Kings, to 
premises.

TILLIE E.
1085 Manhattan Ave.,

SIMON GETREIDER
St., Brooklyn, N.. Y.

Alcoholic 
349 Smith 
County of 
.•remises.

NOTICE is 
GB 
to 
the 
854
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL COOPERBERG
854 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 336 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
1191 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 NosUand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 990 has 
to sell beer 
tho 
369
County of Kings, 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undw Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Bond 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1K06 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
180 Hull 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
98 Wythe 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
550-2 East 
County of 
premises.
ALBERT 

550-2 East

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 10064 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
116 Underhill Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISADORE 
116 Underhill Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
119 Montague Street. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai) under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
830 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \
GEORGE H. LACHER & PHILIP LACHER 
830 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8985 has bcęn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Avenue, Borough ol Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KINGSTON ROYAL MARKETS, INC. 
256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6968 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage 
136 Hopkinson Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JEROME CALANORINO 
104 L«wis Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5800 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 1893 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control I.aw at

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 2239 has been issued to the undersigned 
:o sell beer at retail under Section 107 ol 
.he Alcoholic Beverage Control I.aw al 
Ž622 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License 
1433 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage 

Ridgewood Ave., 
to

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1951 has been issued to the undersigned 
<o sell beer at retail under Section 107 of 
Jie Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
Jounty of Kings, to be consumed off 
.•remises.

NOTICE
GB 1100
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 
!219 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 

,’ounty of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
IB 9542 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control I.aw at 
;75 — 18th Street, Borough of Brooklyn, 
,'ounty of Kings, to be consumed off 
•remises.

HENRY EDEBOHLS
175 — 18th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
262 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2206 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1118 Fulton 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
145 Floyd 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1107 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
297 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 7356 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. i .

ALEXIUS LANDGRAF
580 Wilson Ave.. B/ooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic' Beverage Control Law at 
195 Irving 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1855 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4402 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
IB 10440 has been issued to tiie undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 
.15 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
Jounty of Kings, to be consumed off the 
•remises.

HARRY ZEID & ISIDORE LERNER 
115 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1000 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage

112 North Henry St.,
Jounty of Kings, to 
.•remises.

BERNARD
112 North Henry St.,

VOTICE is hereby given that License No. 
GB 2078 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage

121 Howard Avenue,
County of Kings, to
•remises. z

DOROTHY M.
121 Howard Ave.,

NOTICE is hereby given that License is’o. 
GB 1572 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage

.’09 — 6th Avenue,
Jounty of Kings, to 
•remises.

ABRAHAM
709 — 6th Ave.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3324 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
GB, 6873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

I.aw at 
35th St.. 
Kings, to

ZINDMAN
Brooklyn, N. Y.

Į HELP WANTED—MALE 
Į REIKALINGI VYRAI

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87 «/2 l VALANDĄ; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA 

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE 
GB 8950 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN EISENMESSER
458 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1701 has been issued to the unersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
313 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1 6926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tiie 
premises.

SOL WEINTRAUB
119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1619 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
298 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
1597 lias been issued to the undersigned 
ie)l beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off

No.
5826 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control La\V 

Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
389 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hei'eby given that License No. 
GB 5861 has been issued to the undersigned 
:o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE GREENBERG
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given -that License No. 
GB 2278 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROMAN KURPIESKI
1019 Manhattan Ave., Broooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL & ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1202 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHANNA 
1202 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ' Alcoholic Beverage 
2 McDonough Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
255 Windsor Place, 
County of Kings, to 
premises. .

WILLIAM 
255 Windsor Place,

hereby given that License 
5807 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage Control I.aw at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 59 10 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 'Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY MONTEVERDI 
114 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unejer Section 107 of 
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
329 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE GREENSTEIN
329 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

given that License No.
1612 has been issued to the undersigned 

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

Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 10561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of

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

the Alcoholic
922 f — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
383 Hewes 
County of 
premises.

Prekybininkas išstato iškabą, kad jis prisilaikys OPA 
kainų. Bet ar ilgam jis gales išlaikyti? Jeigu Kongre
sas ant greitųjų neišleis gero kainų kontroles įstatymo, 
daugmenimis pardavinėtojai (wholesalers) privers ma
žiukus pasiduoti kainų kėlimui ir infliacijai, kuri nu
šluos ne tik uždarbius, bet ir ilgų metų taupmenis.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 317 h as been issued to tiie undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is 
EB 581 lias 
to sell beer, 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
10158 has been issued to tiie undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholię Beverage 

Bedford Avenue, 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1018 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
902 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
EB 257 lias 
to sell beer, 
the Alcoholic 
119 Church 
County of 
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

«
& JOSEPH EAGER, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (lint License No. 
EB 1513 lias been issued to tiie undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1193 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MARIO EGR1NI & JOSEPH VENTURING 

(Dean Bowling Academy)
1193 Dean St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Ljcense No. 
EB 520 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1533 — Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EDMUND G. LAWLER & JAMES LAWLER 

(Lawler Bros.)
Broadway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
1820 has been issued to the undersigned 
ell beer at retail under .Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on Hie

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 445 lias been issued to tiie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NICHOLAS CONTOGEORGAKOZ 
(Nick’s Sea Food Rest.)

1825 Emmons Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License 
EB 1507 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that Licence 
EB 591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107- of 
the Alcoholic..-. Beverage Control Law at 
769 Washington AvC., Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed on the 
premises, < ..

HARRY BROUNSTEIN
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 499 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
77 Engert 
County of 
premises.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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

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

Beverage Control I,aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is 
EB 
to 
the 
417
County 
(•remises.

SAMUEL S. & 
(Gorelick’s 

Lots Ave.,

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control I.aw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Liepos 5 d. staiga mirė Sta- 
s Liukinevičius, išgyvenęs 

Scrantone ir išdirbęs anglių 
kasyklose netuli keturiasde- 
šimts metų. Nuliūdime paliko 
žmoną Oną, dvi dukteris ir 
vieną sūnų. Velionis buvo pa- 
siliuosavęs nuo tikėjimo. Skai
tė dienraštį Laisvę. Nors pa
žangiame veikime veikliai ne
dalyvavo, bet prie kiekvienos 
progos paremdavo visokius 
naudingus darbus. Buvo nariu 
LLD 38 kp., Lietuvių Pašaipi
uos Draugijos ir SLA 143 kp. 
LPD buvo užrašų sekretorium, 
o SLA 143 kp. pirmininku.

Velionis tapo palaidotas 
Abington Hills kapuose, kur 
drg. Ignas Klcvinskas pasakė 
atsisveikinimo kalbą. Į kapus 
tapo palydėtas gražaus 
savo draugų ir kaimynų.

Velionį .pakirto mirtis 
netikėtai. Iš vakaro, be 
ligos žymių atsigulė, o 
tapo rastas numiręs. Gydyto
jas spėja, kad mirė apie pu
sėj po dviejų nakčia.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė, o likusieji turė
tų tęsti jo pažangos darbą.

MERGINOS
Kaipo Raštinės Darbininkės 

ir Pasiuntinės
Patogiose vietose esančių 

Bankų Ofisuose.
Manhattan-Brooklyn-Bronx

Iš ankščiau patyrimas nereikalingas.
Puikiausios Progos.

darbo sąlygos.
ir viršaus.
iki 3 P. M.
Lubos

BROAD ST., N. Y. C
(168)

AMERIKONŲ SKANDA 
LAI EUROPOJ

visai 
jokių 

ryte

Šiuomi laiku taisosi po 
k i os operacijos draugė 
Klevinskienė. P e r g y v e 
daug kentėjimų, dabar
čiasi gana gerai. Vėliname Ju
lei greito pasveikimo.

Nugirdęs.

sun-
Julė

šeštadienį į New Yorką at
plaukė laivas Lewiston Victo
ry su 1,378 kariškiais.NOTICE is 

EB 686 has 
to sell beer 
the Alcoholic
408-10 Soutli 2nd St., & 409 Hewes St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH B. KATZ 
(Joe’s Delicatessen) 

10,8-10 South 2nd St., 
409 Hewes

NOTICE 
C 
to 
of 
1
Cqunty of Kings, 
premises.

ABRAHAM BACKINOFF 
(Standard Beer Distš.)

1 Lewis Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 188 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Morgan Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS JOSEPH WASSELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
CB 432 has 
to sell beer 
the Alcoholic
Interior Basin 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
he consumed on the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB, INC. 
Interior Basin in the Mill
Basin District, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
CB 420 has 
to sell beer 
the 
316
County of Kings, 
premises.

SGT. HARRY WILLIAM STENECK 
(Post 601)

Veterans of Foreign Wars of (he U. S. 
316 — 13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5254 has 
to .sell wine 
107 of the 
at 7 New 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

MONTROSE LIQUOR STORE, INC.
7 Now Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 778- has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

MORRIS WEINRIB
2009 Eastern Parkway, Brooklyn, N.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo (Flatbush Ave.), Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Menagerie Rest.) 

Park Zoo 
Ave.,

No. 
C 270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1910-14 Eastern Parkway (Store St. Level) 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

PHILIP TRETOLA
(D-B-A Parkway Beer Dists.) 

1910-14 Eastern Parkway, 
(Store St. Level) Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1780 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 313 
Nostrand Ave., Bprough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN STERN & JOSEPH STERN 
313 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

amerikonai nesidrovėdami 
gyvuliškai su jomis elgiasi 
net didmiesčių gatvėse die 
nos laiku, kaip rašo Minne 
apolio Tribune dienraštis 
(Amerikoje). Rasti negyvą 
vokietę amerikono patalpoj 
tai jau maža naujiena.

Tokiais veiksmais jie da 
ro gėdą savo šaliai ir tem 
do didvyrišką Amerikos ar 
mijos garbę, įgytą kovos 
ugnyje

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J

Sietyno Choro labai svarbus susi
rinkimas įvyks liepos 17 d.. 7:30 v. 
v. Visi ir visos dalyvaukite, bus 
svarstoma važiavimas į Menininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks Chicago, 
III. G. A. Jamison, už sekr.

(162-163)

Reikalingas darbininkas 
ūkės. Pageidaujama, kad 
vininkas. Amžius nedaro 
Turi mokėt karves melžti 
lių tymu dirbti. Su alga susitarsi-

Prašome atsišaukti per laišką 
telefonu. Telephone 8847, 

Conn. Antrašas: Mrs. B.
Carter Rd., Plymouth, Conn.

(161-163)

me. 
arba 
Bristol, 
Blekis,

dirbti ant 
būtų blai- 
skirtumo. 

ir su ark-

Reikalinga moteriškė 
darbo, 
ranki. 
Raitė, 
žiaus. 
prie lengvo stubos darbo, 
gera, 
jūrų, 
prašome kreiptis pas: Mrs. Raktis, 
413 E. 17th Street. North Wildwood, 
N. J. Telefonas Wildwood 10261.

(159-164)

prie namų 
pageidaujama, kad būtų pa- 
Arba gali atsišaukti ir mer- 

nejaunesnė kai 17 m. am- 
Turi būti švari ir patyrusi 

Mokestis 
Labai gerai vakacijai prie 

Dėl daugiau informacijų,

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, Šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 668. Newark 1. N. J,

Įsigyk 
rašy- 

$1.00; 
dėžė

Nusipirkite Gerus Čeverykus

Prisiųskitc man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jums čeverykus C. O. D. taip 
greit, kaip galima. ,
Su mano išdirbystės 
kaip oru—ai rotread

čeverykais vaikščiosite 
čeverykai.

Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 
Užsakymus siųskite šiuo antrašu

P. O. Box 63, Montello, Mass

ceverykai

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyn®

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698
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NoivYorko^/žz^ZInlot
Pakėlus Kainas, Pieno 
Nebeišperka

Pirmu kartu po ilgo laiko 
New Yorko krautuvių savinin
kai - vedėjai pradėjo pajusti 
perviršį pieno, grąžina fir
moms neišpirktą. Priežastis, 
žinoma, ne pertekliuje pieno, 
bet kad pakeltomis kainomis 
ne visi beišgali pirkti tiek, 
kiek pirkdavo. Pakeltos kai
nos ypatingai paliečia didžias 
šeimas su mažais vaikais. 
Daugeliui iš jų pakelta kaina 
sudaro didelius sunkumus.

N. Y. Švaros Depart- 
mento Darbininkai Iš
statė Savo Programą

CIO Sanitation Workers 
Unijos Lokalas 333 praeitą 
ketvirtadienį perstatė komi- 
sionieriui Powell 23 naujai iš
rinktus savo viršininkus.

Tuo pat kartu lokalo pre
zidentas James G riesi įteikė ir 
10-ties punktų programą. Jo
je, be kitko, reikalauja 5 die
nų, 40 valandų savaitės; pus
antros mokestįes už viršvalan
džius ir šventadienius; 10 
nuošimčių daugiau mokesties 
už naktinį darbą; prašalini- 
mo neteisėtų bausmių.

ŽYMŪS UNUISTAI, VALDININKAI IR 
MINIOS ŽMONIŲ IŠLYDĖJO HILLMANĄ

Sidney Hillman išlydėjimo
i kapines ceremonijose, per
pildytoje Carnegie Hall, į ku
rią buvo leista publika tik su 
specialėmis kortelėmis, kalbė
jo CIO prezidentas Philip 
Murray, rabinas Stephen S. 
Wise, Jacob Potofsky.

Į Mount Hope kapines, 
Westchester Hills, lydėjo apie 
250 mašinų. Desėtkai tūkstan
čių darbininkų ir šiaip pažan
gios visuomenės buvo susirin
kę išleisti, plačiu mūru apjuo
sę Carnegie Hall apylinkėje 
esančius šaligatvius per išti
sus blokus.

Tarpe ceremonijose, dalyva
vusių! įžymybių buvo majoras 
William O’Dwyer, komercijos

:sekretorius Henry A. Wallace,
buvęs majoras Fiorello H. La- 

i Guardia, CIO sekretorius Ja
mes Carey, kongresmanas Vi

sakė Potofskis. Tas vieningu
mas “padės išlaikyti taiką pa
saulyje.” Ir pažadėjo, kad 
Amalgameitai toliau ves kovą 
už “saugumą, taiką, demokra
tiją ir išteklių.”

Rabinas Wise sakė, kad 
Hillmaas “atidavė savo gyve
nimą kovoje prieš norinčius 
pavergti žmoniją.” Kad jis 
buvo “amerikietis, žydas ir 
tikras liaudies vadas” ir kad 
darbe tiems siekiams, tose pa
reigose jis dirbo be atodairos 
i savo sveikata.

Hillmano antroji duktė, 
Mrs. Milton Freed, atskrido iš 
Paryžiaus, tačiau suspėjo pri
būti tik už apie dviejų valan
dų po šermenų. Lėktuvas tu
rėjęs Newfoundlande laukti. 
Ją tiesiai iš stoties nuvežė į 
kapinyną, bet tėvą rado jau 
palaidotą.

Brooklyniečiai Stos 
Į Pirkėjų Streiką

Brooklyno Midwood sekci
jos Vartotojų Taryba, atsto
vaujanti 14,000 šeimų, pasi
žadėjo stoti į pirkikų streiką, 
žadėjo viskame kooperuoti su 
New Yorko miesto Vartotojų 
Taryba.

Kolonijos, sekcijos ir orga
nizacijos praves streiką įvai
riausiais būdais — pagal savo 
geriausi supratimą, spėkas ir 
sąlygas.

Komunistų Partija, jos kuo
pos, per savaitę pravedė šim
tus susirinkimų — prakalbų 
gatvėse ir paskleidė tūkstan
čius lapelių.

Paštas Praneša
Philipinams perėjus į atski

ros valstybės laipsnį, pakeista 
ir pašto taisyklės. Taikoma 
tokios, kaip atskiroms vals
tybėms. Laiškai 5c už pirmą, 
3c už antrą unciją. Atvirutės 
3 centai, su apmokėtu atsaky
mu 6c. Spausdiniai centas ir 
pusė už 2 uncijas. Prekiniai 
siuntiniai 14 centų svaras. 
Siuntinio svoris 22 svarai į di
džiuosius miestus, visur kitur 
11 svarų.

to Marcantonio, Kahiasiuvių 
Unijos prezidentas Ben Gold, 
Laivų Budavotojų Unijos pre
zidentas John Green, Nacio- 
nalės Marininkų Unijos pre
zidentas Joseph Curran, UA- 
W prezidentas Walter Reut
her, Komunistui Partijos na- 
cionalis sekretorius William 
Z. Foster, Plieno Unijos fin. 
sekretorius David McDonald, 
Skrybėlinių Unijos preziden
tas Max Zaritsky. Ir daug ki
tų.

Trumpoje, jautrioje kalbo
je Murray pareiškė užuojau
tą Hillmano šeimai. Murray 
pažadėjo, kad CIO sieks ir to
liau “išlaisvinimo ekonomi
niai ir tikros politinės laisvės 
pačiame CIO ir Politinės Vei
klos Komiteto darbuose,” kaip 
to būtų pageidavęs Hillmanas.

Potofsky, Amalgameitų Uni
jos finansų sekretorius, atžy
mėjo Hillmaną kaipo “drąsi] 
kovotoją už darbininkų vie
ningumą.” Jo kova už vienin
gumą paliks žymę istorijoj,

HILLMANO ŠERMENIS 
LANKĖ TŪKSTANČIAI 

ŽMONIŲ
Hillmano kūnas, bronzinia

me karste su stiklo lenta 
gaubtuve, buvo lankomas 
tūkstančių žmonių per 12 va
landų jo buvimo pašarvotu 
Carnegie Hall.

Prie karsto stovėjo po ketu
ris unijistus garbės sargybi
nius, kurie keičiami kas 15 
minučių. Atnešamos gėles 
taipgi palaikomos prie karsto 
po 15 minučių ir statomos to
liau joms skirtoje vietoje.

Salė buvo atidaryta nuo 
1:30 iki pusiaunakčio ketvir
tadienį ir nuo 9 iki 11 ryto 
laidotuvių dieną, penktadienį, 
įėjimas laisvas visiems. Nuo 
|ll-kos iki išlydėjimo, ceremo- 
inijų laiku, leista liktis tiktai 
turintiems tikietus. Vyriau
siais kalbėtojais buvo tikėtasi 

i Philip Murray ir dr. Stephen 
'S'. Wise.

Majoras 56 Mėty
Atėjusį darban liepos U-tos 

rytą majorą O’Dwyerj jo raš
tinės darbininkai pasveikino 
gimtadieniu su bukietu gladio
li].

Dieną jis praleido papras
tame darbe raštinėj, priėmė 
svečių, reporterius, tarėsi su 
švaros ir parkų departmentų 
viršininkais. Priedams, pasvei
kino United Nations pobūvį 
She r ry -N e th e r 1 a n d viešbutyje, 
peržvelgė Elksų paradą, buvo 
Sidney Hillmano šermenyse.

Padėka
Peržiūrėjus aukavusių var

dus Lietuvių Meno Sąjungai 
Laisvės piknike, suradom pra
leista vardas V. Kazei, kuris 
aukojo $1 per J. Gužą.

V. Bovinas.

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre doma kita filmuke “Hot Car-

Coney Maudynės 
Blogai Prižiūrimos

Siųsti galima ne daugiau 
vieno siuntinio per savaitę nuo 
vieno žmogaus tam pačiam 
gavėjui. Ima tik neregistruo
tus (išskiriant Manilą). Taip
gi reikia pridėti muitinės pa-
reiškimus prie kožno pakelio. 
Iš ten ateinanti siuntiniai taip
gi eis per muitinės inspekci
ją. Pinigai irgi siunčiami tik 
Manilon.

Trafiko Policija Ore
Pirmu kartu New Yorke 

praeitą trečiadienį skraidan
čioji policija išdavė dviem la
kūnam pašaukimus teisman 
už per žemai skridimą virš 
miesto. Jie skridę 700 pėdij 
aukštyje. Nuostatai leidžia 
skristi ne žemiau 1,000 pėdų.

Ištiesi], kartais jie skrenda 
taip žemai, jog girdisi, būk 
atskrenda tiesiai į lovą.

SVIESTO IMK, KIEK NORI, JEIGU 
TURI PERDAUG PINIGU

Žuvaudami Apdegė
Penki vyrai apdegė eksplo- 

davus inžinui 36 pėdų laive
lio, kuriuo jie buvo išplaukę 
žuvauti netoli Coney Island. 
Vieno gyvastis pavojuje. Iš 
degančios valties sušokusius į 
vandenį juos išgelbėjo kitose 
valtyse netoli plaukioję žmo
nės.

Kol buvo OPA, kol nors 
paviršutiniai kainas prižiūrė
davo, legališkosios sviesto kai
nos New Yorke buvo 57 cen
tai svarui. Tiesa, retai sviesto 
gaudavai tomis kainomis ir, 
tikriausia, turbūt niekas nega
vo svaro vienu kartu.

kainas.
Tačiau ir juodojo turgaus 

kainos nebuvo aukštesnes 80 
centų svarui, o imantis tą kai
ną jausdavaisi kaltas.

Dabar turgus ne juodas — 
baltas, baltutėlis. Nepaisant, 
kokią kainą ims, vistiek bus

Graži rausvaplaukė veiter- 
ka maldavo teisėjo leisti jai 
susivesti su William Hensler, 
teisiamu už banditizmą. Jinai 
su juo gyvenus pirm jo areš
to. Teisėjas neleido, tačiau 
prižadėjo jos prašymą per
svarstyti po Ftenslerio teismo.

Kas pardavinėjo legalėmis 
kainomis, tas negaudavo ga
na sviesto, kad ištekti visiems 
pirkėjams net ir po ketvirta
dalį svaro. Sviestas buvo su
slėptas, kad galėtų parduoti 
juodojo turgaus kainomis. 
Dirbantieji šapose, neturintie
ji kada stovėti eilėse, negau
davom sviesto, jeigu nenorė
jom mokėti juodojo turgaus

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ?

Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisvės 
jvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY šventė.

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI
KAINA I ABI PUSI $3.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės raštinę ir užsisaky
kite sau vietą buse.

Gera Orkestrą šokiams. Įžanga 50c.
Philadelphijos piknikas šiemet bus labai patogio

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilinksminimas, gražus pasimaty

mas su philadelphiečiais ir po pikniko ant rytojaus 
šventė, tai geras poilsis. Be atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUSE.

Laisvės Administracija.
_

nekaltas.
Aną dieną turėjau porą va

landų liuo'sų dienos laiku. Nu
ėjau į viešąjį turgų, žiūriu, 
sviesto kubiliukai sustatyti vi
trinoje. Ilga iškaba šaukia: 
“Imk sviesto, kiek nori ir ko
kio nori.”

Tačiau niekur nematyt kai
nos. Praėjau dar kartą, kitą— 
gal neįžiūriu, — pamąsčiau. 
Nebuvo. Paklausiau, kiek kai
na ? Atsakė: “94 centai sva- 
jras.”

Einant namo, užėjau kur 
j ne kur pasiteirauti atskirose 
krautuvėse, iš kur reikėtų 
pusvalandį lapnoti į viešąjį 
turgų, jeigu ko negauni ant 
artimesnio kampo. Kainos iki 
dolerio svaras toliau nuo tur
gaus. Arti kita tiek, negu prie 
OPA.

Tas dar nereiškia, kad jos 
nekils vėl ir vėl. Kas uždraus 
maistą slėpti ?

Svarbu tas, kad visur svies
to yra. Gerutės mūsų karvės, 
matomai, veikia pilnoje sutar
tyje su pelnagrobiais. Pakėlė 
kainas, jos pradėjo duoti daug 
sviesto.

Sviesto yra gana. Tikrai pui- 
.kus gyvenimas tam, kam pi
nigus uždirba kiti. Kas dirba 
už savo pinigus ir ne perdaug 
uždirba, tas sviesto dabar vi
sai negaus. Ir jeigu nėra pra
radęs sveiko senso, kovoja už 
griežtą kainų kontrolę.

Pasipiktinusi.

Majoras O’Dwyer nuginčijo 
girdus, būk miesto adminis
tracija planuojanti parduoti 
miestavą radio stotį WNYC 
privatiškam bizniui.*

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5869

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST,. 2-8842

Liepos 13-tą pradėjo rodyti 
Tarybų Sąjungos dokumenta- 
liškas filmas “Liberation In 
Europe.” Matosi, kas, kaip iš
laisvino nacių pavergtus kraš
tus; kaip žmonės sutiko išlais
vintojus. Taipgi atžymi svar
bius įvykius-istoriją iš tų kraš
tų žmonių požeminių judėji
mų.

Būtina pamatyti kiekvie
nam, norinčiam ką nors žino
ti. O tai lengviausiu būdu įsi
gyjama pamoka. Teatras ran
dasi 7th Avė. prie 42nd St., 
New Yorke.

New Yorko Paramount
Reikšminga filmą, Lillianos 

Hellman veikalo sėkmė “The 
Searching Wind” pradėjo tre
čią savaitę šiame teatre, prie 
Times Square. Įdomi matyti, 
žvaigždėse Robert Young, 
Sylvia Sidney ir Ann Rich
ards.

Scenoje Andy Russell, Pied 
Pipers, Alan Carney, Jack 
Williams ir kiti.

Brooklyn© Paramount
Prie Flatbush ir De Kalb 

A ves., pradėjo rodyti puošnią 
ir smagią filmą “Kitty.” Pau
lette Goddard vaidina rolėje 
gražuolės pamestinukės, kuri 
savo lakumu skriste skrenda 
aukštyn į turtuolių viliokę ir 
prabangų gyvenimą. Greta ro-

MUZIKA
Muzikos po žvaigždėmis 

koncertuose šią savaitę, Le- 
wisohn Stadiume, 138th St. ir 
Amsterdam Ave., New Yorke, 
Philharmoniškai S i m f o nijos 
Orkestrai vadovaus Pierre 
Monteux, San Francisco Sim
fonijos Orkestros vadas. Tik 
šeštadienį, 20-tą, orkestrai va
dovaus Sigmund Romberg.

Solistuose bus Nathan Mil- 
stein, smuikininkas; William 
Kapeli, pianistas; Marie Nash, 
sopranas; Gene Marvey, ba
ritonas.

Koncertai rengiami visais 
vakarais, išskyrus penktadie
nio ir sekmadienio. Tais vaka
rais būna koncertai tik tada, 
jeigu išvakarėse yra buvęs 
lietingas oras, kadangi lietin
go vakaro svarbesnieji kon
certai atidedami į sekamą 
giedrą vakarą.

Solistai programoje daly
vaus: Milstein 15-tos vakarą,
Kapeli 18-tos, Nash ir Marvey 
20-tos. Kitais vakarais tik or
kestrą .

Įžangos visiems prieinamos 
—30c iki $1.80.

Pasišovęs policistas Maria
no Abelio antra savaitė vis te
bebuvo gyvas, bet neatgavęs 
sąmonės.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0770

Radio City Music Hall
Ketvirta savaitė rodoma 

įdomi filmą “Anna and the 
King of Siam.” Atitinkamai 
vardui ir gadynei (19-tam 
šimtmečiui) scenerijos ir kit
kas skirtinga nuo mums pa
prastų kabaretiškų. Sakoma, 
kad filmo j e esą šis tas tikro
viško, panašaus į tai, kas dė
josi anais laikais.

Irene Dunne vaidina jauną 
anglikę našlę, kuri, turėdama 
užsidirbti sau ir mažamečiui 
sūneliui duoną, išvyksta į ne
žinomą kraštą mokyti desėt- 
kus karaliaus vaikų ir* žmonų 
anglų kalbos. Karaliumi yra 
Rex Harrison.

Scenoje irgi yra įdomumo ir 
juokų.

V y i’ i a u sybės inspektoriai 
Coney Islande radę 25 iš 40 
maudynių prasižengusias sau
gumo ir sveikatos taisyklėms. 
Savininkai turės stoti prieš 
Leidimų Departmento virši
ninkus ir daleistina, kad tū
loms bus atimti leidimai. Li
kusios turės pagerinti įstaigo
se tvarką ir švarą.

Tūlose durys į gaisrinius 
laiptus ir nepaprastos padėties 
durys rastos užrakintos, kibi
rai sugedę, tušti, šiukšlių pri
mesti. Kitur kambariai rasti 
primėtyti laikraščių, nešvarių 
drabužių ir skudurų.

Embassy Newsreel Teatruose

Vaizdai atominės bombos 
sprogdinimo prie Bikini; J. V. 
kariai sukurstytame Trieste; 
Anglijoj panaujina duonos pa
dalinimą; Chinijoj gaunama 
UNRRA pašalpa, kuri tačiau, 
kaip dabar paaiškėjo, nepa
siekia tų, kuriems ji labiausia 
reikalinga dėl esamosios šaly
je politinės padėties. Ir rodo
ma trumpa filmą “Letter from ! 
Paris.”

Chicagos policija skelbia 
areštavusi tuos du vyrukus, 
kurie buvo pagrobę ir apiplė
šę turtingą Queons gyventoją, 
suknelių šapos savininką, New 
Yorke. Apiplėšimas įvyko bir- 

jželio 30-tą.

PAJIEŠKOJIMAJ
Ona žaunytė (Brazgulienė) pajieš- 

ko draugių Elzbietos Gervytės (po 
vyru Wrich) ir Agotos Gervytės. 
Juodvi seserys. Paskutiniu kartu 
girdėjome, kad jos gyveno New 
Yorko Mieste.

Taipgi pajieškoma Berfamino ir 
Jono Skublickų (broliai). Iš Lietu
vos jie paeina iš Žadaikonių kai
mo, Saločių vaisė. Taip pat ir apie 
juos buvo žinoma, kad gyveno kur 
nors New Yorko mieste. Kas žino, 
kur jie dabar gyvena, prašome pra
nešti, būsime labai dėkingi. John 
Radus, 38 McKibben St., Brooklyn, 
N. Y. (161-162)

Notice is hereby given that Brillc 
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)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: 1 1q ry*eĮ 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

K7J

g

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų,
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* bu naujausiai* {taisymai*. |
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Ifaujer Bt*. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

1ST

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKuNAS

• SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

(C
Š

C

S5'

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

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

LAIKRODŽIAI
DA1M0NTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

PARKER


