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TMD. Jubiliejus.
Bet ji: “Išnykus Gyvas 

Sutvėrimas”.
Dėl Am. Liet. Istorijos 

Išleidimo.
Knyga Čiagimiams.

Rašo R. MIZARA

šiemet sukanka 50 mėty, 
kai buvo įkurta Tėvynės My
lėtojų Draugija. Anuo metu ši i 
organizacija vaidino svarbų 
vaidmenį Amerikos lietuvių 
gyvenime. Ne vieną apygerę 
knygą ji išleido, — tarp kitų, | 
Vinco Kudirkos raštus.

Bet kaip kiekviena organi-; 
zacija, taip ir TMD, atlikusi ■ 
tam tikrą pareigą, traukiasi 
šalin, užleisdama vietą kitai 
organizacijai, atitinkančiai 
gyvenimo pareikalavimą.

TMD jau seniai pasitraukė • 
iš bet kokio kultūrinio darbo ; 
ir šiandien teliko tik 
vardas, kuriuo tūli dar 
džiuojasi.

josios
vis di-

Lietuvių Literatūros Drau
gija yra ta mūsų kultūros or
ganizacija, kuriai lemta gy
vuoti ir bujoti.

Beje, šiuo metu sukanka 80 
metų, kai iš Lietuvos pradėjo 
skaitlingiau į Ameriką emig
ruoti josios sūnūs ir dukros.

1949 m. sukaks 70 metų, 
kai Amerikoje pasirodė pir
mas lietuviškas laikraštis:
Gazieta Lietuviška.

Nemažai mūsų žmonių nei 
nežino, jog„ kada nors toks 
laikraštis iš viso Amerikoje 
ėjo.

Daug ko mes nežinome iš 
netolimos Amerikos lietuvių 
organizacinio ir kultūrinio gy
venimo praeities.

Reikėtų mums turėti Ame
rikos lietuvių istoriją — visa
pusių istoriją, kurioje tilptų 
patys svarbiausieji visuomeni
nio gyvenimo bruožai.

— Bet kas ją parašys? Kas 
išleis? — ne vienas pak]aus.

kitas

Leidėjas, rodosi, žinomas: 
Lietuvių Literatūros Draugija. 
Ji gali, ji privalo tokią knygą 
išleisti.

Dėl parašymo 
klausimas.

Kiek aš žinau, jau ne vie
ną kartą ALDLD Centro Ko
mitete tas klausimas kilo ir 
vis buvo atidėtas “ant toliau” 
tik dėl to, kad neatsirado 
žmogaus, kuris ją parašytų.

Mano nuomone, reikėtų 
istoriją rašyti kolektyviai. 
Vienas asmuo tegu rašo apie 
spaudą; kitas — apie politinį 
mūsų judėjimą; trečias — a- 
pie draugijas, kliubus, Susi
vienijimus; ketvirtas — apie 
parapijas; penktas — apie 
chorus ir sceninį meną lietu
viuose; šeštas — apie unijinį 
judėjimą; septintas — apie 
pirmuosius imigrantus, jų gy
venimą, ir t.t.

Taip parašyti nebūtų 
sunku ir vienas ar du 
nės galėtų atitinkamai 
daguoti ir spaudai paruošti.

Visa tai būtų galima atlik
ti bėgyje dvejų metų, taip, 
kad 1949 metais Lietuvių Li
teratūros Draugija galėtų 
knygą išleisti.

Tai būtų didelis darbas ir 
labai naudingas darbas!

Būtų gerai, jei tuo reikalu 
mūsų bendradarbiai viešai sa
vo nuomonę pareikštų.

per- 
žmo-
sure-

Šiemet, beje, Literatūros 
Draugija leidžia Ant. Bimbos 
kūrinį: Prisikėlusi Lietuva. 
Knygos rankraštis man teko 
skaityti ir galiu sakyti, kad 
veikalas bus labai įdomus ir 
informatyvis. Knyga jau 
spaudoje.

Girdėjau, jog Centro Ko
mitetas rūpinasi rankraščiu 
knygai 1947 metams.

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Centras nutarė iš
leisti knygą apie Lietuvą ang
lų kalboje.

Jai parašyti paskirti: adv. 
Keistutis MichelsOnas ir Jo
nas Ormanas.

Mums būtinai reikia turėti
c,,
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TRUMAMS PASALINA PREKYBOS SEKRETORIŲ WALLACE
CIO AUTO. DARBININKŲ 

UNIJOS VADAI REMIA 
WALLACEO POLITIKĄ

Sako, kad Jo Priešai Yra Taikos 
Ir Demokratijos Priešai

Detroit. — CIO Automo
bilių darbininkų Unijos vi- 
ce-prezidentas R. J. Tho
mas ir jos Politinio Veiki
mo Komiteto direktorius 
Richards T. Leonard atsi
šaukė į Amerikos darbinin
kus, kad remtų prekybos 
sekretorių Henry Wallace’ą, 
kuris reikalauja vengti ka
ro ir sumegsti draugišku
mo ryšius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų. Tho
mas pasiuntė Wallace’ui te
legramą : z

“Aš raginu tamstą ir to
liau kovoti už tokią užsie
ninę Amerikos politiką, ku
ri vestų į pasaulinę taiką. 
Aš žinau, kad tamsta kovo
ji už paprastųjų žmonių 
reikalus.

“Asmenys, kurie dabar 
prieš tamstą rėkia, visuo
met buvo tamstos priešai ir 
d e m o k r a tinio gyvenimo 
priešai”...

Leonardas pareiškė:
“Mes turime ginti Henry 

Wallace. Jis dabar piktai 
puolamas už tai, kad įspėjo 
amerikiečius, kokie pavojai 
gręsia iš to, kad atmetama 
užsieninė Roosevelto politi
ka.

“Mes reikalaujame vyk
dyti Roosevelto Naujosios 
Dalybos politiką namie ir 
jo užsieninę draugiškumo 
politiką, Tai pamatas tik
rajai, pastoviai taikai.”

AMERIKOS ŽMONĖS GALĖTŲ UŽKIRST KELIĄ KARUI, SAKO WM. Z. FOSTER
New York. — William Z. 

Foster, Amerikos Komu
nistų Partijos pirmininkas, 
rugs. 19 vakare pareiškė, 
kad galima būtų atremt 
Wall Stryto imperialistų 
pasimojimą į karą prieš 
Sovietų Sąjungą, jei Ame
rikos liaudis pavartotų sa
vo galybę prieš juos. Fos- 
teris kalbėjo didžiame ma
siniame susirinkime Madi
son Square Garden salėje, 
kur buvo minima 27-metinė 
sukaktis Amerikos Komu
nistų Partijos. Jis, tarp 
kitko, sakė:

—Tiktai prieš keletą va
karų, šioje didžioje salėje 
prekybos sekretorius Wal
lace ir senatorius Pepper 
stropiai persergėjo, kad 
šiurkštumo politika prieš 
Rusiją gręsia įstumti mūsų 
šalį į pragaištingą karą. 
Tai politika, kurią veda 
Trumano valdžia ir repub- 
likonai.

tokią knygą, kuri padėtų Čia- 
gimiams sūsipažinti su savo 
tėvų krašto praeitimi ir da
bartimi.

Atsiminkime: daugelis ne
skaitančių lietuviškai čiagi- 
mių 
sios

Mnn

lietuvių neturi mažiau- 
nuovokos apie Lietuvą.

ik.
iii

Darbo Žmonių 
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Menševikuojąs A u tomo- 
bilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas Walter P. Re
uther per savo agentą sa
ke, kad jis nedarys jokio 
pareiškimo kas liečia Wal- 
lace’ą.

Amerika Vis Laikys 
Atominę Monopoli
ją Savo Rankose

Lake Success, N. Y. — 
Amerika laikysis to paties 
savo plano dėl atominės jė
gos suvaldymo pasaulyje. 
Jinai nedarys jokių pakeiti
mų tame plane, pagal kurį 
amerikonai gamins sau 
atom - bombas, iki sukon
troliuos atominius bandy
mus ir atomų medžiagas 
pasaulyje., Amerika nieko 
nekeis savo plane, nežiūrint 
Wallace’o kritikos. Taip sa
kė, su Trumano užgyrimu, 
Baruchas, Amerikos atsto
vas atominėje Jungtinių 
Tautų komisijoje.

CIO Marininkų Derybos
New York. — Vyksta de

rybos tarp CIO Marininkų 
Unijos ir laivų kompanijų. 
Menama, jog kompanijos 
pakels jiem algą pagal val
džios pasiūlymą;

Komunistų Partijos Pirmininkas Įspėja, kad Jeigu Amerika 
Užpultų Sovietus,, tai Atom-Bombos Veiktų iš Abiejų Pusių

Trumanas Paneigęs Roose
velto Politiką

Karo paVojus didelis. 
Trumano valdžia apleido 
Roosevelto politiką dėlei 
Trijų Didžiųjų bėndradar- 
biavimo (tarp Amerikos- 
Sovietų Sąjungos - Angli
jos). Hooverio - Vanden- 
bergo - Tafto - Dulles re- 
publikonai dabar diktuoja 
užsieninę Amerikos politi
ką, o už jų nugaros tstovi 
duPontai, Pews, Morganai, 
Hearstai ir kiti Amerikos 
žmonių išnaudotojai ir prie- v • sai.
Pasauliniai Wall Stryto Im

perializmo Planai
V a 1 s tybės departmento 

politika persigėrus Wall 
Stryto imperializmu. Byr
nes remia subankrutavusią 
Chiang Kai-sheko valdžią 
Chinijoj, skatina naminį 
chinų karą ir stengiasi pa
versti tą kraštą į bazę ka
riniais veiksmams prieš 
Sovietų Sąjungą. Byrneso 
politika Vokietijoj siekia 
įsteigti reakcinę pastumdė
lių valdžią, kuri ekonomi-

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Prezidentas Pilnai 
Užgiria Byrneso 

Politiką

DEMOKRATAI PASIMOJO 
IŠMEST KOMUNISTŲ 

KANDIDATUS N. Y
Washington, rugs. 20. — 

Prezidentas Trumanas 
p e n k t adienį pareikalavo, 
kad prekybos sekretorius 
Henry A. Wallace pasi
trauktų iš vietos. Kartu 
prezidentas pareiškė, kad 
jis pilnai užgiria valstybės 
sekretoriaus Byrneso politi
ką (atkreiptą prieš Sovie
tus ir jų draugus).

Wallace pašalinamas už 
tai, kad jis reikalavo at
mest karinę politiką link 
Rusijos ir siūlė Amerikai 
draugiškai sugyventi su So
vietų Sąunga.

Graikai Parodo Monarchist^ Suktybes
New York. — Amerikos 

Graikų Taryba yra gavus 
dokumentalių par odymų, 
kaip fašistiniai Graikijos 
monarchistai po daugelį 
kartų balsavo už karaliaus 
grąžinimą, mirtinai terori
zavo demo,Ratinius žmo-

SOVIETAI ŠLUOJA 
LAUKAN NETEISIN
GUS ŪKIU VADUS

Maskva, rugs. 20.—Prem
jero Stalino įsakymu, sovie
tinė vyriausybė pradėjo va
lyti laukan blogus kolekty
vių ūkių ’Vadus. Tūli jų bu
vo pasisavinę sklypus tų 
ūkių žemės bei kitą bendrą
ją nuosavybę. Kaltinin
kams gręsia teismas.

niai ir politiniai priklausy
tų nuo Amerikos. Valsty
bės departamentas (su Byr- 
nesu galvinyje) stengiasi 
sutverti reakcines valdžias 
ir pripumpuoti joms kari
nės dvasios prieš Sovietų 
Sąjungą. > Palestinoj ir Ar
timuose ir Viduriniuose Ry
tuose Jungtinės Valstijos ir 
Anglija grobia žibalo vers
mes ir siekia sudaryti mil
žinišką karinę armijos, 
vyno ir oro bazę prieš 
vietus. i

Ši šalis gina Franko 
žimą Ispanijoj, remia pu
siau - fašistines partijas 
įvairiuose kraštuose. Vals
tybės departmentas ryžtin
gai ima į savo kontrolę 
ūkinius, politinius ir kari
nius reikalus Lotyniškojoj 
Amerikoj. 0 pasauline plot
me valstybės departmentas 
bendradarbiauja su reak
cine Vatikano politika.
Anglija Verčiama Mažes

niuoju Amerikos 
Partneriu

Vienas Ididžiųjų valstybės 
departmento tikslų užsieni-

lai-
So-

rė

%
Wallace buvo vienintelis 

Roosevelto politikos gynė
jas trumaninėje valdžioje.

T r u manas ketvirtadienį 
per telegrafines rašomą
sias mašinėles “kalbėjosi” 
su Amerikos valstybės sek
retorium Byrnesu Paryžiu
je. Ten Byrnes, Jungtinių 
Valstijų atstovas taikos 
konferencijoje, veda aštru
mo - kietumo politiką prieš 
Sovietus. Neoficialiai pra
nešama, kad Byrnes grū
mojęs pasitraukt ši val
džios, jeigu Trumanas ne
pašalins Wallace’o.

nes ir vogė balsus. Ame
rikini graikai siūlo tuos 
parodymus Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybai.

Washington. — Mirė de
mokratas senatorius C. O. 
Andrews. ; ------ ;—,. ■<. ., —---------------

PALESTINOS ŽYDAI
SPROGDINO ANGLU 
GELŽKELIO STOTI 6*

Jeruzalė, rugs. 20. — 
Trys ginkluoti žydai troku 
atvežė statinę sprogstamų
jų medžiagų ir pakišo po 
anglų naudojama geležinke
lio stočia Haifoje. Eks
plozija suardė dalį stoties, 
tam tikrą skaičių vagonų ir 
kitų įrengimų.

nėję politikoje yra nusilp
ninti Anglijos ryšius su jos 
dominijomis (Kanada, Aus
tralija ir k t.) ir su anglų 
kolonijomis; padaryti Ang
lijos imperiją tik antros rū
šies valstybe ir naudoti ją, 
kaip mažesnįjį Wall Stryto 
partnerį dėlei viešpatavimo 
pasaulyje.

Wall Stryto .reakcininkai 
per Trumano valdžią ir re- 
publikonų partiją steigia 
karinę anglų - amerikonų 
sąjungą. Jie su didižiausiu 
laivynų ir oro jėgomis kon
troliuoja visus vandenynus. 
Jie kraunasi milžiniškus 
sandėlius baisiųjų atominių 
bombų, kad galėtų iš savo 
oro bazių jas mėtyti į . bet 
kurį kraštą pasaulyje. Sa
vo imperialistiniams tiks
lams jie naudoja ir teikia
mas užsieniams paskolas ir 
maistą.

, Tarp Amerikos žmonių 
nuolat vedama smarki ka
rinė; propaganda prieš So- 
vietus, nors Sovietų Sąjun
ga' tik taikos trokšta.

Įtaria, kad Piliepių Parašai 
Komunistam Esą “Apgavingi
Albany, N. Y. — Demo

kratų vadai kreipėsi į New 
Yorko valstijos aukščiausio 
teismo teisėją Williamą H. 
Murray, kad išbrauktų Ko
munistų Partijos kandida
tus ateinantiems rinki-

Karo Nuodą Uncija
Gali Išžudyt 180
Milionų Žmonių?

Washington. — Genero
las Waitt, cheminio karo 
priemonių vyriausias direk
torius, patvirtino, kad ame
rikonai išrado galingiau
sius karinius nuodus. Tie 
nuodai pagaminami iš bo- 
tulinių bakterijų. Diena 
pirmiau buvo pranešta 
moksli ninku susirinkime 
Schenectady, N. Y., jog vie
na'tokių nuodų uncija gali 
numarint 180 milionų žmo
nių. Kariniai Amerikos 
specialistai darbuojasi iš- 
tobulint prietaisus tiem 
nuodam skleisti iš lėktuvų.

7 iš 44 Išlikę Gyvi
Newfoundland. — Pra

nešama, kad išlikę gyvi sep
tyni iš 44 žmonių, nukri
tusių su Belgijos lėktuvu. 
Lėktuvas sudužo netoli 
Ganderio, Newfoundlande.

Atominės Bombos Veiktų iš 
Abiejų Pusių

Amerikiečiams sakoma, 
kad lengya būtų sumušt So
vietų Sąjungą. Užtektų, 
girdi, paleisti tik kelis bū
rius atominių bombų, ir mes 
laimėtume pergalę. Bet jei 
karas įvyktų, tai jis paro
dytų, kaip baisiai apsigau
ta.

Karas prieš Sovietų Są
jungą būtų ilgas, kruvinas, 
pragaištingas ir bergždžias 
—atominės bombos ir kiti 
baisieji ginklai veiktų iš 
abiejų pusių. Pirma, negu 
mes šoksime tą pražūtingą 
šuolį, atsiminkime Napole
ono ir Hitlerio likimą, kaip 
kad pataria senatorius Pep- 
peris. Jiedu taipgi manė; 
kad rusus būsią visai leng
va sumušti.

Reikia Protestų Audros
Reikia sukelti protestų 

audrą prieš Wall Stryto ka
rinius planus. Darbo uni
jos ir organizacijos negrų, 
farmerių, profesionalų, ve
teranų, jaunimo, • moterų, 
tautinės grupės ir kt. tu-

aite

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

v uz

mams. Komunistai 
du kandidatus — Robertą 
Thompsoną į valstijos iždo 
kontrolierius ir Benjaminą 
J. Davisą, New Yorko mies
to tarybos narį, į genera- 
lius valstijos prokurorus.

Skundas prieš komunis
tų kandidatus paduotas 
vardu Spencerio Youngo, 
demokratų kandidato į val
stijos iždo kontrolierius. 
Youngą nominavo demo
kratai, Darbo Partija ir 
trockistų - Liberalų Parti
ja. ,

Komunistų priešai įtaria, 
kad piliečių parašai 
Thompsoną ir Davisą esą 
neteisingai surinkti.

Tas pats teisėjas Murray 
jau pirmiau, 1940 metais, 
atmetė komunistų kandida
tus pagal panašų skundą. 
Kaip anas, taip ir dabarti
nis skundas sako, kad ko
munistai, girdi, “apgavin- 
gai ir per neteisingus aiški
nimus” išgavę piliečių para
šus savo kandidatams.

Thompsonui ir Davisui 
surinkta daugiau kaip 20,- 
000 parašų, bent po 200 
k i e k v i e name apskrityje, 
nors įstatymas reikalauja 
tik 12,000 piliečių parašų ir 
bent po 50 kiekviename ap
skrityje.
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ORAS. — Būsią lietaus ir 
šilta.

retų išvien griausmingai 
protestuoti prieš tuos pla
nus.

Demokratinės, taikingos 
užsieninės politikos vykdy
mas turi būti pamatinis da
lykas šioje rinkimų kam
panijoje.

Reikalavimai
Darbininkai ir šiaip žmo

nės turi reikalaut, kad vi
sa Amerikos kariuomenė 
tuoj būtų ištraukta iš Chi- 
nijos; kad Trumano val
džia atsisakytų nuo prieš- 
demokratinės politikos Vo
kietijoje, Italijoje ir Japo
nijoje, taip pat Balkanuose, 
Vakarinėje Europoje ir 
Lotynų Amerikoje; kad bū
tų atmesta karinė politika 
prieš Rusiją; kad būtų pa
naikintas anglų - ameriko
nų karinio bloko kūrimas ir 
kad mūsų šalies politika 
būtų pataisyta pagrindais 
Trijų Didžiųjų vienybės ir 
draugiško bendradarbiavi
mo su Sovietų Sąjunga. Ir 
jie turi griežtai reikalaut, 
kad Byrnes būtų išmestas 
iš valdžios.
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, M a i n i e rių pirmininkas / 
Lewis reikalauja netvarkyt 
jiem mėsos kainų.

r



Antras Puslapis ' Laisve—Liberfy, Lithuanian Dail# šeštadienis, Rugsėjo 21* 1946

v»
LAISVE

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The L a i s v 6 , Ine.

Every day except Sundays and Holidays
Established April 5, 19H

427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President . ......................................... Jos. Weiss
Secretary Treasurer................... ... D. M. Sholl
Editor.......................... .......................Roy Mizara

Tai Būtų Mūsų 
Pralaimėjimas

JAUNIMO AUKLĖJIMO REIKALU Balsai Ilgamečių

SUBSCRIPnON RATES:
United States, per year ...........................
United States, six. months.......................
Brooklyn, N. Y., per year ......................
Brooklyn, N. Y., six months ..................
Canada and Brazil, per year ................
Foreign countries, per year ______ .....
Foreign countries, six months ................
Canada and Brazil, six months -............

__ $6.50
.... $3.50
.... $7.00
....$3.75
__ $7.00
.... $8.00
..... $4.00
__ $3.75

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

Taika, Liaudis ir Reakcija
Kiekvienas nuoširdus Amerikos pilietis, kuris trokš

ta laisvės ir taikos, galėjo jausti, kad kas nors baisaus 
yra ruošiama. Visa galinga turčių spauda, veik visi 
radijo komentatoriai nepertraukiančiai vedė kampaniją 
už karą, daro visokius priekaištus Tarybų Sąjungai ir 
kitoms valstybėms, kur yra liaudies tvarka.

Daugelis piliečių klausė: “Kas gi pasidarė?” “Ko
dėl taip puola Sovietų Sąjungą?” “Kodėl tokia žiauri 
kampanija prieš komunistus ir darbo unijas?”

Nepaisant tos baisios agitacijos, liaudis negalėjo 
niekur surasti pasikėsinimo iš Sovietų Sąjungos pusės. 
Sovietai nelaiko nei vienoj kitoj draugingoj šalyj, apart 
Vokietijos ir jos buvusių talkininkių, savo armijų. Gi 
Jungtinės Valstijos laiko armijas bent 50-tyj šalių. Ne 
Tarybų Sąjunga ieško karo laivynui ir oriai vynui bazių 
kur nors tūkstančiai mylių nuo savo šalies—Pietų arba 
Centralinėj Amerikoj, — bet Mr. Byrne’s politika atvedė 
prie to, kad mūsų šalies karo laivynas ir orlaivynas turi 
šimtus bazių už daugelio tūkstančių mylių nuo Ameri
kos !

Paleistas gandas, kad “Sovietų lėktuvai daro Alas- 
kos apžvelgimus,” buvo Jungtinių Valstijų armijos ir 
karo laivyno komandos atmestas, kaipo blefas. Bet tas 
blofas buvo reikalingas karo trokštantiems asmenims 
tam, kad pagal jų norą buvų paskirta didelės sumos pi
nigų statymui karo bazių Alaskoj, iš kur galima užpulti 
Tarybų Sąjungą. bNe Tarybų Sąjungos karo laivai su
kinėjasi Amerikos pakraščiuose, bet Mr. Byrnes’o politi
ka atvedė prie to, kad mūsų šalies laivai, tikslu, kad 
paakstint Graikijos ir Turkijos fašistus, lankosi'tų šalių 
prieplaukose. Ne Tarybų Sąjunga gaminasi atomines 
bombas, bet mūsų šalyj karo trokštanti grupelė žmo
nių tai daro ir spauda atvirai reikalauja “mesti atomines 
bombas ant Maskvos ir Jugoslavijos.”

Šie ii* daugelis kitų faktų nedavė ir neduoda taiką 
mylintiems piliečiams ramybės.

Į tai atsakymą davė buvęs velionio prezidento F. D. 
Roosevelto sandraugas, buvęs vice-prezidentas ir da
bartinis Prekybos Sekretorius Henry A. Wallace savo 
prakalboj New Yorke ir laiške, parašytame prezidentui 
H. Trumanui.

Tuos dokumentus perskaitęs, pilietis suranda atsa
kymą, kodėl tie mūsų pqli.tikai ir generolai, kurie pir
miau drebėjo prieš Hitlerio galybę, kurie bijojo atidaryti 
antrą frontą, kurie visą karo naštą paliko per kelis įdė
tus nešti Tarybų Sąjungos armijai ir liaudžiai, dabar 
jau taip “vajauni” pasidarė.

Tuos dokumentus perskaičius, paprastam piliečiui 
darosi aišku, kodėl pirmiau turčių spauda nesigailėjo 
gražiau pąrašyti apie maršalą Staliną, Sovietų Sąjungos 
maršalus, kurie, veikiausiai, • visi'yra komunistai, apie 
Stalingrado, Leningrado, Maskvos, Sevastopolio ir kitus 
didvyrius, kurių priešakyj buvo komunistai ir kurie, gy
vastį aukodami, išgelbėjo savo salį ir mūsų šalį nuo na
cių vergijos.

H. Wallace patvirtino tai, ką sakė Amerikoj komunis
tai, ką sakė darbo unijų vadai, ką sakė kitų šalių liau
dies vadai, kad Anglijoj ir Amerikoj yra karinė kasta, 
kuri trokšta naujo karo, kuri naują baisų karą provo
kuoja, kuri bijosi savo šalies liaudies.

Kiekvienas turčių spaudos redaktorius arba radijo 
komentatorius supranta, kad Tarybų Sąjunga nesirengia 
užpulti nei Ameriką, nei Angliją, nei kitą šalį. Net jeigu 
ten-ir būtų to norinčių,’ tai, ji negali po tokio baisaus ka
ro, po tokio baisaus nuteriojimo. Visi karo specialistai 
žino, kad Jungtinių Valstijų karo laivynas ir orlaivynas 
yra didesnis, negu visų kitų šalių į daiktą sudėjus.

Tai kodėl tokia propaganda už karą? Kodėl tokis 
baisus puolimas ant Tarybų Sąjungos ir liaudies demok
ratinių valstybių? Kodėl toki§ įtūžymas prieš komunis
tus, kurie nuoširdžiai kariavo prieš hitlerizmą ir padėjo 
laimėti karą? Kodėl tokis baisus puolimas ant darbo 
unijų? Kodėl kiekvienas streikas bandomas primesti ko
munistams?

Visa tai yra tik todėl, kad kapitalistai ir šios tvar
kos apgynėjai karo sąlygose pamatė, kaip,1 išaugo So v. 
Sąjunga į milžinišką kultūriškai, industriniai ir kariniai 
šalį vadovystėj komunistų. Jie gerai žino, kad, jeigu tas 
galima buvo atsiekti atsilikusio jo j Rusijoj, tai daug 
lengviau galima atsiekti ten, kur šalys daug augščiau 
stovi, negu stovėjo Rusija 1917* metais. Ta baimė savo 
liaudies, baimė, kad darbo žmonija pati nepanorėtų tvar
kyti savo reikalus ir stumia turčius ir reakciją į tą patį 
kelią, kuriuomi ėjo Hitleris ir jo sėbrai. Tos reakcinės 
jėgos paveikė į Trumano administraciją, kad pasukti ją 
nuo velionio Roosvelto teisingo kelio — sandarbininkavi- 
mo ir taikaus sugyvenimo su Tarybų Sąjunga.

Savo laiku turčių spauda 
iškalno labai garsino An
glijos .imperialistų vado 
W. Churchill kalbą, kurią 
jis sakė Fulton, Mo. Ta 
Churchill kalba buvo šauks
mas angliškojo bloko į karą 
už viešpatavimą pasaulyje.

Dabar nei kiek nema
žiau buvo garsinta Mr. 
James Byrnes’o kalba, ku
rią jis sakė Stuttgartė, Vo
kietijoj.- Ir ši jo kalba tu
ri tą patį tikslą, kaip ir 
Churchillo kalba. Neveltui 
visa reakcija negali atsi
džiaugti Mr. Byrnes’o pa
sakyta kalba. Bet apdai
resni net kapitalistų laik
raščiai įmato, kad tai yra 
tokia pozicija, kuri nie
kais paverstų Jungtinių 
Tautų karo laimėjimą prieš 
hitlerinę Vokietiją. Net 
Philadelphia Daily News 
pareiškė: “Vokietija bus 
karo laimėtoja, jeigu Jung
tinės Valstijos užgirs Byr
nes politiką.”

Ką Mr. Byrnes siūlo Vo
kietijos reikale? Jis nu
braukia -į šalį visus pirmes- 
nius Jungtinių Valstijų su
sitarimus Vokietijos reika
lais, jis nesiskaito su Pots
damo Konferencijos ir ki
tais tarimais, bet rūpinasi, 
kad kuo greičiausiai Vokie
tijoj būtų atsteigta centra
lizuota vyriausybė.

Mr. Byrnes .nesirūpina, 
kad hitlerininkai - krimi
nalistai būtų suimti ir nu
teisti, jis nesirūpina, kad 
jie būtų prašalinti iš vald- 
viečių, kur juos padėjo ge
nerolai. Jis nesirūpina, kad 
vokiečių trustai ir sindika
tai būtų likviduoti, kurie 
hitlerinę Vokietiją paruo
šė karui, bet jis rūpinasi, 
kad kuo greičiau Vokietijoj 
būtų atsteigta centralizuo
ta valdžia.

Mr. Byrnes’o politiką už
giri a britai imperialistai. 
Ir tai nėra nuostabu. Po 
Pirmo pasaulinio karo, ka
da Franci j a buvo stipri, tai 
Anglija darė viską, kad at
gaivinti stiprią Vokietiją ir 
padėjo jai laužyti Versai- 
lės Taikos Sutartį. Anglija 
jau dabar savo zonoj auk
lėja vokiečių imperialistų 
jėgas naujam karui.

Bet ši Mr. Byrnes’o poli
tika sutiks pasipriešinimą 
Lenkijos, Sovietų Sąjungos, 
Francijos, Čechoslovakijos, 
Jugoslavijos ir kitų šalių. 
Vargiai ji bus pravaryta 
gyveniman taip, kaip ' Mr. 
Byrnes siūlo. Bet jo pozi
cija parodo, kad jis neatsto
vauja Amerikos žmonių 
troškimų.

Laisvėje rugpj. 7 dieną 
tilpo Josephus straipsnelis, 
pavardintus “A u k 1 ė jimo 
Keliai”. Žemiau antgalvio 
pažymėta “D i s k u sinis”. 
Prabėgo mėnuo laiko nuo 
jo pasirodymo, bet gi šiuo 
reikalu dar niekas neatsi
liepė. Kodėl?

Mano supratimu, kad gal 
tas straipsnis buvo ne 
mums, Laisvės skaityto
jam taikomas, nes, viena, 
didžiuma Laisvės skaityto
jų jau neturi ko “lenkti”. 
Jų “berneliai” jau išauklėti, 
nebepalenkiami jau. Jau 
mūsų- vaikai didžiumoje su- 
sivedę ir jie jau atžalas lei
džia, t. y. auklėja naują 
gentkartę. Jiems šitas pa
tarimas, be abejonės, tiktų, 
tačiau visa bėda tame, kad 
jie mūsų spaudos neskaito 
ir šiuo patarimu nepasi
naudos. Mes dabar tik ga
lim svarstyt klausimą, ar 
mes gerai, sąmoningai iš- 
ąuklėjom savo “berželius” 
ir ar tinkamoj vietoj jie 
šiandie yra?

Tai čia jau antras klau
simas. Jei kalbėt, ar mes 
savo vaikus tinkamai išauk- 
lėjom ir padarėm juos są
moningais klasiniais kovo
tojais už jų pačių kasdie
ninius reikalus, tai manau, 
kad niekas iš mūs neginčys, 
kad mes juos nepajėgėm iš
auklėt tokiais, kokiais no
rėjom. Jie šiandie yra dar 
daug atsilikę nuo savo auk
lėtojų. Aišku, jie augo kito
kiose aplinkybėse, negu 
mes. Aišku taipgi, kad jų 
auklėjimas n e p r i k 1 ausė 
vien jų tėvams. Čia juos 
suko įvairiausiais būdais: 
mokyklos, spauda, radijas, 
dvasiški j a, krtitami paveik
slai ir daugyW kitų prieš- 
darbininkišką1 sąmonę vei
kiančių institucijų. Tai vie
na. Antra, ar patys tėvai 
turėjo gana klasinės sąmo
nės, kad tokiais ir savo vai
kus išauklėt? čia irgi ne
galima teigiamai atsakyt, 
nes mes kasdien susiduria
me su tais savo draugais- 
tėvais ir aiškiai matome, 
kad ir patys tėvai nėra kaž
kur toli nužengę. O juk pats 
nežinodamas gerai dalyko 
negali kito pamokint. O 
kad taip yra, tai netenka a- 
bejoti. Mūsų jaunuoliai ne
turi ganėtinai klasinės są
monės, mes jų nepajėgėm 
išauklėt darbininkiškoje 
dvasioje.

Aš manau, kad iš jų atei
tyje gali būt geri kovoto
jai, geri darbuotojai, kuo
met jie pradės daugiau būt 
savistoviai, nepriklausys 
nuo tėvų. Gi šiandie jie 
dar gyvena tik svajonėm,

ūpu; tam tikras ūpas kar
tais užeina, jie gyvi, veikia 
net sukaitę. Praėjo laikas, 
jie ir vėl atsidūrę žagaruo
se, kaip tie žvirbliai vanagą 
pastebėję.

Kad taip yra, tai privesiu 
keletą faktų. Mes gerai pri
simename, kaip tik mūsų 
Susivienijimas pradėjo juos 
organizuot ir davė jiems i- 
niciatyvą veikt savystoviai 
jaunuolių kp. Greit dygo 
kuopa po kuopai ir jie per 
keletą metų veikė daugiau 
negu suaugę. Bet greit ir 
“nuvargo”. Daug savo kuo
pų pervedė į augusių kuo
pas. Daug jų visai, vėliaus 
pasitraukė. Vadinasi, jiems 
nusibodo ir jiems atrodė, 
kad šis dalykas jau nuseno, 
reikia vėl ko naujo.

Tais pačiais laikais juos 
labai buvo lengva įtraukti 
prie mūsų chorų. Gerai pri
simenu, kad Newarko Sie
tyną ir Brooklyno Aidą su
darydavo didžiuma tarp 14- 
18 metų amžiaus jaunuo
liai. Tačiau tas ūpas irgi 
tęsėsi tik keletą, sakysime, 
5-6 metus. Vėliau jiems ir 
šitas sportas nusibodo. Vie
ni susivedė, kiti šiaip pa
sitraukė ir jų vėl neturime. 
Ši tema didelė ir plati yra. 
Tačiau, aš kiek nukrypau 
nuo jos. Todėl baigsiu, ne
norėdamas per daug ištęst 
ir užleisiu vietą geriau var
tojančiam plunksną.

G. A. Jamison.

Laisvės Platintojų
Laukiame plačios talkos 

iš visų dienraščio skaityto
jų. Kiekvieno Laisvės pat
rioto yra būtinas reikalas 
darbuotis, kad vajus pa
vyktų, kad šukei tume savo 
dienraščiui apskritų metų 
biudžetą.

Laisvės Administracija.

JOSEPH SELLY, preziden
tas American Communications 
Association, CIO, iš naujo iš
rinktas toms pareigoms nese
niai Įvykusiame perrinkime. 
Jisai gavo 3,371 1
buvusio vice-prezidento 
817 balsų.

Pakvietėme į talką visus 
anksčiau buvusius Laisvės 
vajininkus iš kurių atsilie
pė jau keletas. Prašome 
pasiskaityti jų įdomius laiš
kelius :

“Gerb. A d m i nistracija: 
Kas link dienraščio Laisvės 
vajaus jūsų laišką aplai
kiau, ačiū! Jūs žinot, kad 
aš platinu dienraštį Laisvę 
jau virš 20 metų laiko tarp 
Chesterio lietuvių. Stoju į 
vajų ir padirbėsiu ir šiuom 
Laisvės vajum. Aišku, jog 
gausime vieną kitą naują 
Laisvei skaitytoją. Drau
giškai, P. Šlajus, Chester, 
Pa.” 

f 
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šu, kad Laisvės 
konteste dalyvausiu. Drau- j 
giškai, Jonas Grybas, Nor- konferencijoje. Bevinas at- 
wood, Mass.” stovauja savo (Anglijos)

-—A” a i valdžią, o Pabaltijo kraštuBrangus Draugai! Ap- atstovai — savas valdžias, laikiau jūsų pakvietimą | 
stoti į Laisvės vajų, gerai, 
dirbsiu ir šiemet, kaip dirb
davau kituose vajuose, nes 
Laisvės vajus yra mūsų vi
sų reikalas. Prašau pri
siųsti kvitų naujoms ir se
noms prenumeratoms užra
šyti. Noriu turėti viską 
ant rankų ir tuojau pradėti 
darbą. Draugi škai, S. 
P e n k a u s k as, Lawrence, 
Mass.” |

“Gerb. Laisvės Adminis- i of Soviet Lithuania.” 
tracija: Prisiųskite mums 
Conn, valstijos Laisvės v __
skaitytojų adresus. Hart-I stovai Paryžiaus 
fordas išrinkto vajininkais 
L. Žemaitienę, Walter Bra
zauską, J. Kazlauską ir F. siprašome visų korespon- 
J. Repšį. Draugiškai, L. že- dentų, kurių raštai susivė- 
maitienė.” j lavo pasirodyti Laisvėje.

“Malonu7Drature P Buk- Tai, iv^°t kail> žinia,, dėl 
m: Jūsų laiškeli kuriame. streiko Ne* Yorke dgl 
kviečiate mane stoti i Lais- pio Laisvė ,ėjo išeidi. 
I®® per astuonias dienas.

Dedame pastangų, kad vi
sas korespondencijas, atsi
likusias iš seniau, juo grei-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. S. Rainiui, Philadel

phia. — Jūs prašote pasa
kyti, kur dabar yra ir ką 
veikia Anglijos užsienio 
ministras Bevinas ir Tary
bų Lietuvos užsenio reika
lų ministras P. Rotomskis,

Draugai: Šiuomi prane- bei kiti Pabaltijo valstybių 
kad Laisvės vajaus užsienių reikalų ministrai.

Jie yra Paryžiuje taikos

Štai, New Yorko Times 
(Rugs. 18 d.) koresponden
tas iš Paryžiaus praneša, 
kad “Mr. Rotomskis made 
a surprise appearance at 
the Paris conference com
mission considering the 
political and territorial as
pects of the Bulgarian 
draft treaty.” 
respondentas
pareiškia, jog P. L. Rotom
skis yra “Foreign Minister 1 _ i* n ? a t • j i •

Timeso ko- 
korektiškai

Taigi rūpintis dėl* to, kur 
ir ką veikia Pabaltijo at- 

; taikos 
konferencijoje, netenka.

Korespondentams. — At-

mui kontestą, aplaikiau -
ačiū! • ■ ‘

“Nors aplinkybės dar x
buotis pas mus ^gana sun-; -au išspausdinus ir laukia- 
kios, tačiau iusu pakvieti-s _
mą priimtu, stoju į kontes
tą ir dirbsiu kiek aš galė
siu. Draugiškai, V. Rama
nauskas, Minersville, Pa?’

Detroit. — Sustreikavo 
apie 40,000 Chryslerio au
tomobilių darbininkų todėl, 

Gražus ūpas vajinininkų, kad kompanija išmetė vie- 
kurių laiškeliai aukščiau na unijistą iš darbo. Strei- 

balsą prieš i paduoti. Laukiame žinios ’ kas sustabdė darbus ir 12,- 
“ * • 2,- iš kitų senų vajininkų ir 000 žmonių kitose automo- 

laukiam naujų vajininkų. bilių įmonėse.

Amerikos J. V. Lietuvių Pažangiosioms 
Organizacijoms ir Jų Spaudai

D. M. š.

Arthur Meyers, CIO Farm Equipment & Metal Wor
kers veteranų komiteto pirmininkas, pasakoja, kaip jis 
prieš virš metus laiko buvo rusų išlaisvintas iš nacių 
belaisvės. Paveiksle Meyers matosi belaisvėje po nušo
vimo jo su lėktuvu < 26-je bombąvimo misijoje. Buvęs 
pirmuoju leitenantu ^jnijoj, dabar Meyers sugrĮžo 
dirbti Int. Harvester C^., kur jis dirbo pirm karo.

Montevideo, rugpiūčio 30 d. 1946 m. 
Brangūs Draugai ir Draugės:

Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, įvykęs 1946 m., rugpiučio 24, 
25, 26 ir 27 dd., Montevidėjuje, daly
vaujant. 82 atstovams nuo 5000 organi
zuotų įvairiose demokratinėse draugijo
se narių, kurių pažvalgos sutampa su 
didžiuma 100,000 šiame žemyne gyvenan
čių Lietuvos išeivių, tarp kitų nutari
mų, priėmė pasiųsti širdingiausią padėką 
Amerikos J. V. lietuvių pažangiosioms 
organizacijoms ir jų spaudai, už brolišką 
paramą, kurią P. Amerikos lietuviai su
silaukėme nuo pat mūsų organizacinės 
veiklos užuomazgų. .

—“Laisvė”, “Vilnis”, Literatūros-Drau
gijos leidiniai ir visa kita šiaurės-ame- 
rikiečių demokratinė spauda, kuri taip 
duosniai mums buvo ir yra siunčiama, 
atliko nepaprastai didžiulį vaidmenį. 
Mūsų išeivijoje plačiai pasklido darbi
ninkiško sąmoningumo idėja, antifašisti
nės vienybės ir kovos šauksmas; gauna
moji spauda bei- literatūra mums patar
navo ir patarnauja kaip šaltinis pavyz
dingumo ir dvasinių jėgų pasisėmimo ne
svyruojamai siekti kilniųjų tikslų, nepa
žinti nuovargio ir nesustoti ties pasi
sekimais. i

Nerandame žodžių, kaip Jums, bran
gūs draugai ir draugės, atsidėkoti. Pa
žymėję Jūsų brolišką prisidėjimą, mes

tiktai galime duoti žodį, kad stengsimės 
atsilyginti nenuilstamu darbu siekiant 
vienybės, ugdant mūsų organizacijas ir 
atkakliai kovojant su mūsų tautos ir vi
sos žmonijos priešais: fašistais ir jų ša
lininkais.

Kongresas, tačiau, priėmė ateityje 
glaudžiau suartėti su Jūsų judėjimu. Bū
simuose Amerikos J. V. lietuvių svar
besniuose suvažiavimuose mes dėsime 
pastangų pasiųsti savo atstovus, o to pa
ties pageidaujame ir iš Jūsų pusės. Mū
sų pasiūlymu sekantis suvažiavimas tu
rėtų būti visų trijų Amerikos žemynų 
lietuvių suvažiavimas.

P.P.A.L. Kongresas laiko sau už pa
reigą pakartotinai pareikšti mūsų pa
garbą ir padėką A.L.D.L. D-jai, Moterų 
ir Jaunuolių organizacijoms, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui, Demokrati
nių Lietuvių Centrui, dienraščiams Lais
vei ir Vilniai, rašytojui Rojui Mizarai ir 
visiems kitiems veikėjams bei bendra
darbiams.

Tegyvuoja Amerikos antifašistinių lie
tuvių vienybė!

Garbė mūsų draugams ir draugėms, 
stovintiems Amerikos J. V. demokrati
nio lietuviškojo sąjūdžio priešakyje!

P.P.A.L. Kongreso Prezidiumo 
Pirmininkas, St Rasikas, 

Sekretorius, A. Vaivuskas



dhbhhhmbmmmbhbmbhhm

šeštadieniš, Rugsėjo 21, 1946

LlTG RfiTŪ RA
r

IR HIcRAS
k'-

1

Meno-Kultūros Suvažiavimui Artėjant
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Meno - kultūros suvažiavimo reikalais 
pasiruošimas pastaruoju laiku labai yra 
pagyvėjęs. Meno visų sričių atsiliepimai 
skaitlingi. Jie rodo, kad didelis skaičius 
menininkų dalyvaus suvažiavime. Cho
rų ir solistų bus net desėtkais; tai įvairi- 
rinktinė meno spėka. Vaidinto jai-teat
rininkai su veikalais žada skaitlingai- 1 
gražiai pasirodyti. Tapytojai, paišytojai 
ir kiti dailininkai turės labai turtingą- 
įvairią eksponatų paroda, tai retas me
niškas išstojimas su dailės darbais-vaiz- 
dais... Moterys irgi neatsiliks su savais 
rankų darbo rožių ir kitų darbeliu eks
ponatais. Literatai-prelegentai plunks
nai neduoda nudžiūti: kuria-rašo paskai- 
tas-referatus suvažiavimui. Tai tik ke
letas svarbesnių numerių iš būsimo su
važiavimo čia atžymėta.
Kas Neatlikta?

Kada eina tokiais dideliais tempais pa
sirengimas suvažiavimui, tai nenorom 
skverbiasi mintis ir klausimas: ar mūsų 
publika yra paruošta suvažiavimui? Ar 
ji ruošiasi į sąskridį, kaip patys meni
ninkai? Ar ji informuota, supažindinta 
su svarba ir dydžiu tokio pasiruošimo? 
Tai mūsų visų tuojautiniai klausimai.

Tiesa, mūsų darbštusis sekretorius V. 
Bovinas labai daug rašė informacijiniais 
klausimais, bet jis daugiausia pasiekė 
tuos asmenius, kurie surišti su prisiren
gimu prie suvažiavimo. Agitacijiniais 
klausimais dar mažai kas pasisakė. Tuo 
klausimu reikėtų parašyti mūsų litera
tams ir vadams. Vien sekretoriaus pa
reiškimų neužtenka. Vietos yra visiems 
idėjas-mintis išdėstyti, o ypatingai tas 
privalu organizacijų veikėjams. Menas 
tarnauja organizacijoms, tai mes jam 
vienų sykį į kelius metus padirbėkime— 
gerų žodį tarkime'. Ką manome apie to
kį sąskridį. Menininkai pageidauja visų 
ką nors suvažiavimo klausime pasisaky
ti.

Dabar kalbėkime apie svarbą, apie rei
kalingumą tokio suvažiavimo, apie nu
veiktus menininku darbus, o po suvažia
vimo galėsime kalbėti apie LMS ateiti ir 
ateities veiklą. Man čia rūpi vienas labai 
svarbus klausimas, būtent: ar LMS per 
23 metus ką davė kultūriniu klausimu 
visuomenei? Tai svarbus, mano many
mu, ir rimtas klausimas. Jeigu rimtai 
pagalvosime, tai rasime ,daug medžiagos 
kalbėti už organizaciją. Tas ir iškels 
reikalingos minties - agitacijos už cho
rus, už vaidinimų reikalingumą ir po
draug už svarbą visiems dalyvauti me- 
no-kultūros didžiulėse iškilmėse. Ką sa
kote, draugai? Verta pažvelgti į praeitį. 
O medegos yra labai daug ir paišelis ne
reikės graužti, kad suradus kas sakyti. 
Tik pagalvokime biskį proga 23 metų 
LMS gyvavimo sukakties ir rasime vi
są eilę gerų minčių, su visuomene susi
jusių meniškų fragmentų. Lauksime.’
LMS. Vienetoms

Kaip jau visiems yra žinoma, suvažia
vime turėsime svarstyti’ ir LMS reika
lus ir nustatyti ateičiai organizacijos 
programą. "Taigi, kad padarius suva
žiavimą našiu ir konstruktyviu, reikia 
būti pasiruošus visus reikalingus punk- 
tus-klausimus tinkamai pasverti. Pada
rykite derlingais būsimus savus susirin
kimus, diskusuokite visus reikalus visa
pusiškai, aptarkite kas, jūsų manymu, 
reikalinga taisyti, kas reikalinga į atei
ties programą mūsų veiklos dadėti. To
kius ir jiems panašius klausimus meno 
reikalais atsiveškite į suvažiavimą. Geis
tina būtų, kad naujų įnešimų paruoštu- 
mėte, atsiveštumėte jau gatavų ant po- 
pierio sužymėtų. Delegatai nevisada gali 
visų nuomonę atstovauti, kartais pamir
šta pasiūlyti suvažiavimui. ”

Kitas irgi labai svarbu padaryti prieš 
suvažiavimą, tai raportas paruošti iš 
veiklos. Jau aiškinti netenka, kad šeši 
metai praėjo nuo buvusio suvažiavimo, 
tai delegatai argi galėtų atsiminti visus 
veikimo punktus? Ne. Todėl sekretorius 
turėtų paruošti gerus, smulkmeniškus

veiklos raportus ir įduotų delegatams 
atvešti į suvažiavimą. Raštiškas rapor
tas yra pilnas ir be pasikartojimų, trum
pas ir aiškus. Todėl įsitėmykite ir pri
imkite šį priminimą sau už pareigą. Vi
si kooperuodami padarysime suvažiavi
mą našiu, įvairiu ir nebus nuobodus.

Delegatus būtinai išrinkite ir rūpinki
tės turėti gerą atstovybę, nes tas svarbu 
ir reikalinga, kad jūsų choras ar teatro 
grupė būtų tinkamai atstovauta ir1 su 
reikiamu skaičių delegatų. Delegatai 
renkasi sekamai: chorai, vaidintojų gru
pės, moterų kliubai, kuopos, esančios L 
MS nariais, suvažiaviman renka delega
tus po vieną (1) nuo organizacijos ir po 
vieną (1) nuo kiekvienos dešimties (10) 
narių.
žodis Mūsų Organizacijoms

Kadangi šis Meno-Kultūros sąskridis 
yra užgirtas mūsij organizacijų ir yra 
širdis ir siela mūsų veiklos palaikymui, 
tai mes labai prašytume jus visus prisi
dėti su parama ir pasveikinkime tinka-x 
mai suvažiavimą, sulig išgalės. Jau sa
vaime suprantama, kiek tokis pasiruoši
mas reikalauja išlaidų. Jis yra mūsų vi
sų, tai rūpinkimės visi jo pasisekimu. 
Menininkai tarnavo praeityje organiza
cijoms, jie, užtikrinu, bus su mumis ir 
ateityje, atsilygins su kaupu už jūsų vi
sokią paramą. Jie ir dabar dirba, prak
tikuoja, vis dėl mūsų palinksminimo, už- 
ganėdijimo meniškų troškimų. Mes tu
rėtume susirinkti pasigėrėti ir gražiai, 
su visos plačios šalies menininkais pra
leisti šią didžiulę mūsų meno iškilmę.

Todėl visi-visos, kas tik galite, susi
rinkime, susivažiuokime į meno-kultūros 
didžiulę demonstraciją spalių-October 21 
iki 27-tos dienomis, į Chicagą. Lai visi 
keliai mus veda viena linkme: į Lietu
vių Auditoriją Chicagoje — Mem>Kultū- 
ros Suvažiavimą.

JONAS B. GUŽAS, 
LMS Pirmininkas.

Iš Šekspyro Kūrybos
Iš SONETŲ

Tu mielas man, lyg vasaros diena, 
Skaistesnis tu, negu akis padangių, 
Kuri čia pat kaitrios ugnies pilna, 
Čia savo žvilgsnį ūkanomis dengia. 
Žiema žibintą vasaros užpus, 
Nuo vėjo nubyrės kvapnus radastas,— 
Taip ir jaunystės žavesys trapus 
Nuvys, lyg pumpuras, šalnos pakąstas. 
Tik tavo grožio vasara švytės, 
Ir neaptemdys jos nė valandėlės 
Nei rūškana senatvė, nei mirties 
Kas dieną vis artėjantis šešėlis;
Kol žemė sukas amžinu ratu 
Ir akys šviečia,—tol žydėsi tu!*
Jei kas paverstų mintimi judria 
Ši mano kūną didelį ir lėtą, ■ 

• Kad nei kalnai, nei jūra, nei giria < 
Pastoti kelio jam nebegalėtų,— 
Norėčiau, kad jis būtų amžinai 
Drauge su tavimi, bičiuli mano, 
Kad vienu mirksniu ilgesio sparnai 
Nuneštų jį anapus okeano. 
Bet aš, deja, esu tiktai žmogus, 
Mirtingas mišinys vandens ir molio. 
Ir veltui trokštu kalnus ir laukus, 
Mintim pavirtęs, peršokt vienu šuoliu. 
Tad ligi kolei ašarų sroves 
Aš liesiu, nesulaukdamas tavęs?*
O, neliūdėk, kai varpas iškilnus 
Praneš, kad jau pas kirmėles keliauju, 
Kad pabaigiau gyvenimo sapnus 
Ir greitai gal pavirsiu dulkių sauja. 
Kai dingsiu aš, pamiršk mane tuojau 
Ir niekad neminėki, drauge mielas: 
Aš taip tave myliu, kad net bijau 
Skausmu sudrumst Ramybę tavo sielos. 
Bet jeigu tu netyčiomis kada 
Atversi šį jausmingąjį sonetą,— 
Nugręžk akis, užmirški knygą tą 
Ir tau kadais dainavusį poetą. 

"Žinok: pasaulio žvilgsnis įžūlus 
Tuoj pastebės atodūsius tavus.
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SKELBKITĖS LAISVĖJE

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770
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JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker
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Leidykla, be to, yra užplanavusi eilę 
leidinių pakartoti. 1946 m. numatyta iš
leisti dar daug kitų leidinių, iš kurių pa
minėtini:

Šiuo metu paruoštos spaudai 
spausdinamos šios knygos:

Baigiama ruošti spaudai ir netrukus 
bus atiduota rinkti:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist*

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Sparčiai Ruošiami Mo
kykloms Vadovėliai

Lietuvos Valstybinė Pedagoginės Lite
ratūros Leidykla nuo 1945 metų pabai
gos iki šiol yra išleidusi šias knygas:

Trečias Puslapis

M. GORKIJ

Daina Apie Audros 
Paukštį

Viršum4 jūros žilo ploto vėjas debesis 
jau renka. Tarpu debesų ir jūros šauniai 
sklando Audros paukštis, panašus 
į juodą žaibą.

Tai sparnu paliesdams bangą, tai 
strėla padangėn šaudams, šaukia 
ir — girdi džiaugsmą debesys šauksme 
galingam.
Ir šaukime tam—audros geismas!
Pykčio galią, aistros liepsną, didžios 
pergalės tikrumą girdi debesys 
šauksme fam.

Audrą jausdamos žuvėdros klykia, 
blaškos viršum jūros, įmanytų — jos į 
dugną savo baimę nugramzdintų.

Ir gagaros skundžias, baras— neįma
noma gagaroms tuo kovos džiaugs
mu gyventi: audra baimę joms įvaro.
Kvailas ir riebus pingvinas bailiai 
slapstosi pakrantėj... Išdidus tik Aud
ros paukštis taip laisvai ir drąsiai 
sklando ties žila putota jūra!

Niauresni kaskart žemiau vis leidžias 
debesys ties jūra, bangos šokdamos 
dainuoja ir perkūniją sutinka.

Griaudžia griausmas, Jūra pyksta.- 
Ir įnirtusios putotos bangos barasi su 
vėju. Štai bangų sugriebęs būrį į ga
lingą savo glėbį, nirtulingai užsimojęs, 
vėjas sviedžia į pakrantę, smaragdinį 
jų kalnyną baltom putom ištaškydams.

Audros paukštis sklando klykdams, 
panašus į juodą žaibą, 
debesis kaip strėla verdams, 
jūros putą ^parnu braukdams.

Tartum dfemonas praūžia,— 
audros demoūas didingas,—ir kvatojasi 
ir rauda... Jis iš debesų kvatojas, ir iš 
džiaugsmo jisai rauda!

Demonas jautrus, — jis girdi, kad per
kūnija pavargo, jisai tikras,—debesynai 
saulės neįstengs pagrobti.

Staugia vėjas... Griausmas griaudžia...
Mėlyna ugnim liepsnoja debesynai ties 

bedugnėm: '
Jūra gaudo žaibo strėles ir tamsioj 

gelmėj gesina.
^Atspindžiai žaibų per jūrą raitosi 

ugnies gyvatėm.
Audra! Greit sugriaudės audra!
Tai drąsusis Audros paukštis tarp žai

bų didingai sklando viršum kaukiančios 
bedugnės, mūsų pergalę jis šaukia:

— Lai smarkesnė kyla audra!
Išvertė Salomėja Nėris.

KARALIAUS MONOLOGAS
(Iš “Hamleto”)

O, mano nuodėmė šlykšti; ji dvokia 
Lig pat dangaus; seniausias 

prakeikimas— 
Broliažudystė sąžinę ųian slegia. 
Aš melstis neįstengiu, nors geidžiu: 
Jėga nusikaltimo galingesnė 
Už galingiausius mano troškimus, — 
Ir aš, lyg tarp dviejų darbų, svyruoju, 
Pats nežinodamas, nuo ko pradėti. 
Ir jeigu ši nedorėlio ranka 
Kiaurai net permirktų nuo brolio kraujo, 
Tai argi maloningojoj padangėj 
Neatsiras pakankamai lietaus, 
Kuris ją vėl nubaltintų kaip sniegą? 
Štai aš žvelgiu aukštyn. Aš nusidėjau! 
Bet kaip gi melstis aš dabar turiu? 
“Atleiski mano šiurpią žmogžudystę!” 
Ne, to nebus, nes man priklauso visa, 
Dėl ko esu įvykdęs žmogžudystę: 
Ir sostas, ir šlovė, ir karalienė. I 
Kaip galima tikėtis atleidimo, 
Jei sąžinės dėmė nenuplauta?
Dažnai šiame pagedusiam pasauly 
Piktadarystė auksine ranka 
Pašalina iš kelio teisingumą, 
Ir pinigas nusiperka niekšingai 
Įstatymą; bet ten, viršuj, ne tįdp: 
Tenai jokie gudravimai negelbsti, 
Tiesa visoj nuogybėj atsiskleidžia, 
Ir mes, akis į akį suvesti 
Su mūsų nuodėmėmis, turim patys 
Save pasmerkti. Kas gi tąsyk lieką? 
Ieškoti sau pagalbos atgailoj? 
Ji gali daug. Bet ko jinai verta, 
Jeigu dvasia negali atgailauti? 
O, nelaimingoji dalia! Krūtinė, 
Juodesnė kaip mirtis! O, vargšė siela, 
Kuri iš dumblo stengiasi ištrūkti, 
Bet grimzta vis gilyn! O, angelai, 
Padėkit! Lenkitės, išdidūs kėliai! 
širdies pliėninės stygos, šūgležnėkit, 
Tarytum gyslos kūdikio švelnaus!

Išvertė A. Churginas. 
(Iš Tarybų Lietuvos)

c Jaučiuosi u 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO
t

J. Žiugždos, Lietuvių kalbos gramati
ka, I dalis, fonetika ir morf.; 
Pedagogų kolektyvo, Skaitymai 
III — IV prad. mok. skyr.; T. Šuravino, 
Rusų kalbos vadovėlis; Čistiakovo, Ru
sų kalbos elementorius; Efimovo, Nau
jųjų amžių istorija, I dal.; Pankratovos, 
TSRS istorija, I dal.; Kosminskio, Vidu
rinių amžių istorija; Mišulino, Senovės 
istorija; M. J. Cuzmerio, Zoologija; Vse- 
svetskio, Botanika; Barkovo ir Polovin- 
kino,» Fizinė geografija; Faliejevo ir Pio
riškino, Fizika, I dal.; Logaritmai; Be- 
rezanskajos, Aritmetikos uždavinių ir 
pratimų rinkinys; šapošnikovo ir Valco- 
vo, Algebros uždavinynas, II dal.; Šviet. 
Liaud. Komisariato, Pradinių mokyklų 
programos; Šviet. Liaudies Komisaria
to, Vidurinių mokyklų programos (lietu
vių kalbos ir literatūros, rusų kalbos, 
gamtos mokslo, geografijos).

lešmantos, Gimtasis Žodis, skaitymai 
II sk.; Pankratovos, TSRS istorija, II 
dal.; Godliniko ir Kuznieco, Anglų 
kalbos vadovėlis, I dal.; 
Verchovskio, Neorganinė chemija, 
I dal.; Kabanovo, Žmogaus anatomija ir 
fiziologija: Baranskio, TSRS fizinė geo
grafija; Kiseliovo, Geometrija, I dal., 
Geometrija, II dal., Algebra, II dal.; Ri
bkino, Plokštumos trigonometrija; Šviet. 
Ministerija, Vidurinių mokyklų prog
ramos (istorija, LTSR istorija, konsti
tucija, psichologija, logika), v

Galkino, Naujųjų amžių istorija, II 
dal.; Pankratovos, TSRS istorija, III 
•dal.; Gorodiekajos, Prancūzų kalbos va
dovėlis, I dal.; Kaminskajos, Vokiečių 
kalbos vadovėlis, I dal.; Verchovskio, 
Organinė chemija ir Neorganinė chemi
ja, II dal.; Grelfeberio, Chemijos užda
vinių ir pratimų rinkinys; Faliejevo ir 
Pioriškino, Fizika, II dal.; Ivanovo, Pa
saulio dalių ir svarbiųjų kraštu geogra
fija (be TSRS) Čefranovo, TSRS fizinė 
geografija; Kiseliovo, Aritmetika ir Al
gebra, J dal.; Ribkino, Geometrijos užda
vinių ir pratimų rinkinys, I ir II dal. bei 
Trigonometrijos uždavinynas.

Kuzminskio, Lietuvių literatūra; M.< 
Račkausko, Lotynų kalbos vadovėlis, I 
ir II dal.; Geniušo, Lietuvių kalbos gra
matika specialioms mokykloms; Vasi
liausko, Lietuvių kalbos metodika; Pe
dagogų Kolektyvo, Skaitymai II kl.; Se- 

. reiskio, Lietuvių kalbos praktinis kur
das; Šuravino, Rusų literatūros chresto
matija I dal.; Banaičio,-Muzikos vado
vėlis I-IV kl. ir Lietuvos TSR istorija;

• Šinkūno, Lietuvos TSR geografija; 
Dankšo, Stalių mokslo vadovėlis ir Bu
halterijos vadovėlis; Baršausko, Fizika, 
II dal.; Godlininko ir Kuznieco, Anglų 
kalbos vadovėlis, II dal.; Gorodeckajos, 
Prancūzų kalbos vadovėlis, II dal.; Gon- 
čarovo, Pedagogika ir Psichologijos va
dovėlis; Vitverio, Kapitalistinių kraštų 
geografija ir TSRS ekonominė geografi
ja; Nabokovo, Astronomija ; 
Potiomkino, Mineralogija ir geologi
ja ir Augalų ir gyvulių fiziologija; Zna- 
menskio, Aritmetikos metodika, Vadovė
lis vaikų darželių vedėjoms ir Darviniz
mo pagrindai.

Tokiu būdu iki ateinančių mokslo' me
tų pradžios Pedagoginės Literatūros 
Leidykla pakankamai aprūpins vadovė
liais Lietuvos TSR mokyklas, ir jau ne
beteks skųstis įvairių vadovėlių stoka.

Aif. Valašinas.

a
I

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, • vidurių • suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų. Žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 

>. džiaugsmų malonios pa- 
t gelbos nuo už

kietėjimo var- 
' ginimų ir tuo 

f*at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvi, jsigykito
Į Comoro šian

dien. Perserge- 
'jimas; vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu Jūs negalite nusipirkti saro apylin
kėj. siųskit prašymų dėl mūsų "susipažink 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite t-s

DDimn 60c vertės rlULUU Bandymui Bonkute# 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuria suteikia greitų paleng
vinimų nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžiu muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLQ — alkalinas — 
palengvins laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkities 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį ‘‘Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėta. $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulert II uncijų $1.00 
Vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—604 vartas — bandymui bon- 
kutea Olejo ir Msffolo.

O C, O. D. (Klaidos pridėtos).

Vardas

Adresas.____e
Pa i to O Asas.
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dspt 674-27S
2501 Washington Blvd.. Chicago 12. IU. 
256 Stanley St. Winnlnea. Man.. Can.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

f
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premfses.

Kings, to be consumed off the

NOTICE Is hereby -given that License No. 
RL 3558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1Q7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1751 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. PASQUALE VALENTI 
1751 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10.7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN
735 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
EB 265 has 
to sell beer 
the Alcoholic
4813 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
NATHAN MECHICK 
4813 Church

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

Ave.,
& PHILIP ALPERIN 

Brooklyn, N. Y.

1647 East
AMELIA YAWORSKY
96th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 930 has been issued to undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HELFAND
Ave. L, Brooklyn, N. Y.4902

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
102B Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SYLVIA
102B Nassau Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GOBEY
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2169 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

185 Norman
LOUIS 

Avenue,
VOGEL

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
EB 298 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1102 Clarkson Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

be consumed on the
hereby given that License No.

LOUIS
1102 Clarkson Ave.,

NOGIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
640 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NO'.'ICE is hereby given that License No. 
GB 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1891 — 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SELIG PUG A TGI I
1891 — 50th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
EB 709 has 
to sell beer 
the Alcohol ire 
55 Meserole Avenue, Borough of BrodklyR, 
County of Kings, to be ^consumed on the 
premises.

EMIL BALINT & SAMUEL L. ALLRED 
55 Meserole

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

Beverage Control Law ttat

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1201 has been issued *to the undersigned 
to\ sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2365 — 86th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Ave. Brooklyn, N. Y.

SUSY
2365 — 86th Street,

COLA
Brooklyn, N. Y. R

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 367 has 
to sell beer 
the Alcoholic
2405 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby .given that License No. 
GB 1584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
69 Beadel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. EMILIA GARDELLA
69 Beadel St., Brooklyn, N. Y. R

2405
DAVID GEDU LT

86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1729 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1402 Newkirk Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE & LEO 
1402 Newkirk Ave.,

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

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MERMELSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE i<< hereby given that License No. 
EB 1565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
Oounty of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5301 Church Avenue. 
County 'of Kings, to 
premises.

IRVING 
5801 Church

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LOEB & 
Ave.,

ARNOLD BAKER 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is 
GB 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7024 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WINZELBERG
15th Ave., Brooklyn. N. Y.7024

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage "Control Law at 
8401 —- 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATOR ABBATE
15th Ave., Brooklyn, N. Y.8401

NOTICE is* hereby given that License No. 
GB 10109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH BERLOWITZ & 
ABRAHAM DERECHINSKY

872 Hancock St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 11113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

239 Nassau
JOHN J. BLEJA
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1486 has been issued to the f undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5852 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
196 Howard Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

196 Howard
MARTIN 
Ave.,

HORAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 5980 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section T07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ’at 
•5-67 Stratford Road, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS & MAX FEUERSTEIN 
(Fern Dairy & Grocery)

65-67 Stratford Road. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 1453 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1307 Foster
MAC PROPPER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given thai License No. 
e undersigned 
ection 107 of 
.rol Law at 
of Brooklyn,

NOTICE is 
GB 11191 has been issued to J 
to sell beer at Retail under 
the Alcoholic Beverage Col 
1201 Foster Avenue, Borougl 
County of Kings, to be consunl5cl off the 
premises.

HERMAN LIEBER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8811 — Avenue L. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANTO PUMA
8811 — Ave. L, Brooklyn, N.-'Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Se'ction 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Herkimer St., 'Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NICHOLAS
1290 Herkimer St.,

be consumed off the

LE ROSE
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
E 17 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law. Borough of Brooklyn, County of Kings.

FRANK WEIDNER
St., . Brooklyn, N. Y.118 Melrose

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

Control Law at

NOTICE is 
GB 976 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MISTRETTA, EXEC.
ESTATE OF ANTONIO MISTRETTA 

2611 E. 12th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License *No. 
GB 10856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

CHARLES CHASE
73 Lafayette Ave., Brooklyn,^ N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL KATZ 
(Lafayette Delicatessen)

133. Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1127 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed- off 
premises.

GOULBOURNE NEWSUM & 
IRENE LEWIS 

(L. & N. Food Market)
Fulton St., Brooklyn, N.1127

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1099 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. y

1099

HELLARD FgANCIK 
(Southern & Tropical Market) 

Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1972'has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
852 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES & JOHN McNAMARA 
(McNamara Bros/)

852 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
15 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN RIZOS & ANTONIOS ARGIANNIS 
15 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIDIO PARCESEPE
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prom i sos,

SOL GOLDBAUM & SAMUEL HELNER 
Goldbaum’s Delicatessen

651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

.............. .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control,1 Law at 
762 McDonald Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County“ of Kings, to be consumed off the 
premises. '

\ SALVATORE RICCI
Ric\i’s Vegetable & Grocery Store 

762 McDonald Ave.,, < Brooklyn, N, Y.
■ • ___________ i— ------------— / i

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1347 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. v

STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

1347 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RICH
215 Cortelyou Road, ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given thnt License No. 
GB 1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE WEINIGER
524 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
bl’pmi

CHARLES PRACKLER & 
EDWARD BALZER

3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 600 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consuthed 
on the premises.

HUGH CASEY & ROSE BUERY 
(D-B-A Hugh Casey Steak & Chop House) 
600 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinjįs, to be consumed on the 
premises.

MYRTLE AVE. DELICATESSEN, INC. 
334 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of . Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLF WALTER
373 Palmetto . St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1939 hast been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LUDWIG STRUNK & HERBERT STRUNK 

Ludwig Strunk & Son
311 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CORDES
2916 — Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO AGRAPIDIS
1231 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 —, Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 — Avenue H. Brooklyn, N. Y. T 

---------į A------------------------------ > <

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX ABUGEL
898 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at/ 
691 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off/the 
premises. l\ p

SAMUEL GROSS Rk) 
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. jL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
762 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SALVATORE RICCI & EDMUND REGULA 

(Ricci’s Vegetable & Grocery Store)
762 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.•____________
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Se'ction 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EDELSON 
(Small Profit Dairy)

811 Grand St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of JCings, to be consumed off the 
premises.
EARLE E. TWIGG & SAMUEL Ę. TWIGG 

(Twigg Bros.)
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM & HAROLD HELLER 
(Heller Bros.)

172 Floyd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1-07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1322 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE E. DOANE 
(Doane’s Frozen Foods)

1322 Aostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 972 has been issued to the. undersign.ed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ;

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given t that License' No. 
GB .1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brookly^, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. r.

DOMINICK TRAVAGLINO :
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N., Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SABINO DE CRESCENZO
731 Liberty Ave., Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
632 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

• JOSEPHINE ARCARA
632 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9415 Iqts been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
760 Macon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BONElLLI
760 Macon St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premikes.

MARY GRAFFEO
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County . of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6907 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeverageControl Law \ at 
450 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

EVERGREEN DELICATESSEN, INC.
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1881 ha^ been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2079 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of King*, to be consumed off the 
premises. ' >

VINCENT DE BĘNEDITTIS
2079 Fulton St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS BUCK
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
653 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

CHARLES SCATURRO
653 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN 
148 Noble St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jfiven that License No. 
GB 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
promises.

SAM COHEN
984 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 14th A vende, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE BELLANTONI 
6306 —>• 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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 Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė* dėžė 
16-oz $5.00.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5941 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
NATHAN ERLICH & MORRIS A. KLEIN 

(Whitey’s & Marty’s)
4120 — 10th Ave., Brooklyn, £1. Y.

..............................

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANKEL GROCERY
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. G

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

ROCKOFF & SCHULMAN
73 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2397 has been issued to the undersigned 
to sell bcci* at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. RAISER
139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAYER AWRICH
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Liberty Avenue, Borough of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO GILMORE
49 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given -that License No. 
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2017 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO
2917 — Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2010 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
569 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO COHEN
569 Wilson Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HOYER
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2300 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANTO GIANNETTO 
(The Ogee Stores)

380 Wilson Ave,, Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki. paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
X
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BALLAS

FRIEDA 
St..

Beverage Control Law- 
Borough of Brooklyn, 
be con ruined off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

Law at 
Bbrough of Brooklyn, 
be consumed off the

K ELI
361 DeKalb Ave.,

KRAUSE
Brooklyn, N. Y.

GOODMAN
Brooklyn, N, Y.

MAYDAG
Brooklyn, N. Y,

WILLIAM DONNER 
St., Brooklyn, N.

GEORGE SOHL
118 Stanhope St., Brooklyn, N

NICK CATANIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN CORSARO
383 Arlington Ave., Brooklyn, N.'

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

JAMES CARUSO
St., Brooklyn, N.

RONKONKOMA
8684

*

*

NOTICE is hereby given that License No, 
’GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectįan 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
610 — 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 11581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control JLaw at 
2922 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GRACE SANTOLI
2922 — Ave. S, Brooklyn,'N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
525 East 7th Street, 
County of Kings, to 
premises.

HAROLD 
525 East 7th St.,

NOTICE is,hereby given that License No. 
GB 1210 has been issued to tHe undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH RICCIARDI & 
SALVATORE CATANIA

ReKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9808 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 5952 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Stanhope Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5665 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 361 DeKalb Ave.. 
Oounty of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 10785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcbhoiic Beverage Control Law at 
8147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NORWOOD DELICATESSEN, INC. 
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1866 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
GB 5964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Arlington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1035 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
121 Macon 
County of 
premises.

NOTICE is
RL 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

Law at 108 Reid 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS
108 Reid Ave.,

HAYWOOD 
Brooklyn, N. Y.

FIRE HOUSE INN

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

<F

MATTHEW P.
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Gra

TELEPHONE

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL

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©

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

TelefonMa Poplar 4114
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Jonas Kaškaitis. .

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Sueina visi vidun. Du lan
giukai neištikimai žiūri į. 
mus traukiny. Langiukai 
tik iš keturių stiklų. Viena 
kvartka užkimšta lupata. 
Visa trobelė — tai tik au
tomobiliui pastatyt pašiūrė 
— tokia nedidelė. Iš lentų 
sukalta, juodu smalingu po
pierium dengta. Traukinys 
sugaudė, dūmų debesiukas 
apklojo ir tą varganą gūž
telę ir netolimą stotelę... 
Važiuojam gilyn į tą vieni- 
šošios žvaigždės valstiją. 
Važiuojam.

Ir visu keliu gamtovaiz
džiai vis atrodė tokie ny
kūs. Vis kokios šiurkščios 
pievos, dirvokšniai, raistai. 
Slėnesnėse vietose blyksi 
lietaus prilytos balelės. Vie
tomis apsemti sklypai, ir 
krūmeliai ir medeliai ir tie 
bejėgiškai vandeny barkšo. 
Vis tokios menkutės trobe
lės, aplūžę tvorelės, kur 
koks galvijėlis...

Į vakarą vaizdai kiek pa
gyvėjo. Matyt, gal žemė 
derlingesnė, arčiau į Mek
sikos užlają* Medžiai di
desni, bet kažkokie vis su
siraizgę, lyg kokiom ilgom 
samanom apaugę nuo šakų. 
Liveoak trees, aiškina ma
niškė — gyvąžuoliai. Tai 
jau tokios rūšies pietinių 
kraštų ąžuolai. Įsižiūrėjau 
aš į juos gerai paskiau, 
pribuvęs “ant vietos.” Pa
matysime.

O štai vis dažniau pradė
jo matytis pakelėj naftos 
bokšteliai. Vietomis jų tiek 
sustoję, kad net tiršta, lyg 
kokie geležiniai sodeliai.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 

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

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-tiės įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiękvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėles naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėles į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems. Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Lo« Angeles 55, Calif.

Tarpe jų pūpso ir didžiu
liai, lyg sidabru, alumino 
dažais dažyti tankai — ži
balo rezervu arai. Tūlų 
bokštelių veikia ir siurbliai, 
pečius ritmiškai krutina, 
juodąjį auksą iš gelmių 
viršun kelia, pumpuoja. 
Teksuose vietomis daug iš
pumpuoja naftos.

Gal apie ketvirtą - penk
tą valandą pradėjom priva
žiuot didmiestį. Tai būsiąs 
Justonas (Houston — čia 
ištaria ne “Hauston,” kaip 
kad Niujorke, bet“Juston” 
arba “Hjuston”). Justone 

i porą kartų esu buvęs, po 
' keletą valandų, bet tai jau 
seniai, apie 1908 metus... 
Vis tebelinoja, diena balz- 

' gana. Traukinys ėmė lė
čiau eiti ir galų gale pričiuo
žė prie stoties, palindo po 
didele palėpe. Matyt, ęia 

( vėl atkabinę j o, varinėjo va
gonus. Paskiau mūsiškę 
traukinio dalį pavarė atgal 
ir privežė prie kitos stoties. 
Dar gerą valandą čia užtru- 

j kom, kol galiausiai išsijudi- 
I nom į paskutinę stotį, į 
i Galvestonū.

Tarp Justono ir Galves- 
tono gamtovaizdžiai pro 

: langą atrodė gyvesni. Čia 
i jau daugiau civilizacijos. 
Lygiagrečium traukinio ce- 

i mentinis vieškelis -plates- 
j nis, ir dažniau po jį pašvyk- 
I šie automobiliai. Dažniau 
! šmėstelia gazolino stotys ir 
patrauklesnės trobelės.

O gi štai išilgai gelžke- 
lio pratyso man jau nuo se
niau žinomas keltinis plen- 

. tas — causeway. Jį pylė, 
cementavo, statė — jau ko
kie 38 metai, man dar te--

beinant universitetan. Mat, 
Galvestonas prie pat Mek
sikos užlajos, labai slesnoj 
vietoj. Šiaip vieškelį į Jus- 
toną dažnai apsemdavo jū
rų vandeniu arba užtvenk
davo po liūčiai. Tai ir pri
siėjo padaryt tartum kokį 
tiltą, bent kelių mylių ilgio.

Na, tai jau nebetoli ir 
Galvestonas. Bet kurgi — 
nesimato tų užmiesčio smil
tynų, tų smėlio tyrlaukių, 
vietomis apsemtų vandeniu, 
kur pilna būdavo uodų, 
kaip pikto amaro. Nieko 
panašaus nebematyt... 
Kaip nebūta. Ir veikiausia 
čia jau prasideda ir mies
tas: gražios, tvarkios sody
bos, su medeliais, su gėlė
mis... Nagi pažiūrėsim 
paskiau, ko čia esama.

Štai ir stotis, bet visai ki
tokia, kaip kitados būdavo. 
Ilgas, ilgas peronas, stogu 
užgaubtas. To seniau ne
buvo. Išlipam. Čemoda
nai jau iškrauti stovi: atsi- 
dėkojom porteriui, atsisvei
kinom su keliais kelionės 
bendrais. Dairomės, • kur 
čia eiti, kaip čia 
su tu o amžinu kemėru 
—su lagaminu. Bet štai su 
ratukais atbrazdėjo jaunas 
vikrus juodukas su pilka 
uniforma ir raudona kepu
re. Sukrovė ir nuvežė daik
tus stoties salėn. Puiku— 
rankos liuosos.

O gi štai ateina rftūsų pa
sitikti ir maniškės sesuo, 
mano svainė, Teresė, slau
gė. Kaip gerai! Naj tai da
bar bent nereikės ląkstyt ir 
kvaršintis apie apsistojimo 
vietą. Svainė mudu nusi
vedė pačion stotin. Stotis 
visa jau nebe ta: esama nau
jos pastatytos, daug dides
nės ir gražesnės. Oho, Gal
vestonas paaugo.

(Bus daugiau)
H------------------------------------------------- ra

TeL TRObrldge 6830

DR. JOHN REPSHIS.
(REPŠYS) '

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
S--------------------------------------- —-------[į

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

•upių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
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, 

Kampaa Broadway ir Stone Are.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. QLenmore 5-6191

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiami nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

l I ii.ii.h »ii«įi , ■ .11 <      ...................................įį.,hiį,į     i 1,1 ll l III |ll| . i III  |I|I III  HJĮUHI    

JAUNI VYRAI
PAKAVIMUI KIAUŠINIŲ 

PILNAM LAIKUI 
$30 Už 5 DIENŲ SAVAITĘ 

Nuolatinis Darbas Progos Pakilimams
LAND O’LAKES 

CREAMERIES, INC. 
54—11TH AVENUE 
NEW YORK CITY

I (217)
N..............................................................-.................................................................       nJ

.VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co. 
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
• Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
(210-216)

REIKALINGI 
DAILYDES 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS

$1.87į Į VALANDĄ
5 Dienų Savaitė 

Devynios Valandos į Dieną 
Dvigubas Laikas po 8 valandų 

Valgis ir 'guolis suteikiama 
už $3 į dieną

LOUIS C. BOWERS & SONS 
, Kreipkitės
BOWERS FIELD OFFICE 

at IIEYDEN CHEMICAL CO. 
PENSNECK, PRINCETON, N. J.

Tiesiai skersai nuo 
Geležinkelio Stoties. 

_____________________________________ (218)

STALIORIAI
Dailūs Rakandai 

GERA ALGA 
, Viršlaikiai

BIVONA,
21214 West 1st St., Mt. Vernon, N.Y.

MT. VERNON 8-7575
(213)

INDŲ PLOVĮKAI
Naktiniam darbui. $.40 į savaitę. Elektrinė 
mašina. Valandos nuo 7 P.M. iki 4 A.M. 
Taipgi apvalytojai nuo 3-12. AI Deppe's, 851 
Arthur Kill Rd., Greenridge, Staten Island.

(213)

• SIUVĖJAI
Dirbti prie vyriškų aprėdalų.
Gera alga, nuolatinis, darbas.

HARRY’S CLOTHES
218 Atlantic A ve.,. B’klyn. arti Court St.

(210-212)

Minersville, Pa.
Kadangi mane ir H. Raguc- 

kienę iš atostogų parvežė na
mon Ą. Kazakevičius, tai mes 
nuvažiavom pas drg. Paukš- 
taičius paviešėti. Ten besi
linksminant Kazakevičius įne
šė, kad mes kiek sumestume 
Lietuvos broliams ir sesutėms 

I

— sušelpimui, nes jiems ten 
labai reikalinga pagalba, už 
gydyti žaizdas, kurias padarė 
žiaurūs vokiečiai. Visi su Ka
zakevičium sutiko ir aukavo 
sekamai: ?Ar.

M. Paukštaitis $2. Po $1: 
A. Kazakevičius, M. žioba, H. 
Raguckienė, V. Ramanauskas. 
Viso $6. Pinigai pasiųsti Lietu
vai Pagalbos Teik. Komitetui 
Brooklyne.

V. Ramanauskas.

PARDAVIMAI
Dviejų šeifnų mūrinis namas. 

Cypress Hills, H kambarių, 2 mau
dynės, 2 pečiai, vienas apartmentas 
tuščias. Kaina $9500. Išmokėjimas 
gali būti sutvarkytas sulyg jūs noro. 
J. Lt- Richards, Virginia 3-8739.

' . (213)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Brazionas, iš Lie

tuvos paeina nuo Vasgielių kaimo, 
Utienos vals. ir apskr. Girdėjau, kad 
gyvena Brooklyn, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties at
siliepti, aęba kas žinote, kur jis ran
dasi, pranešti man, ų? ką būsiu dė
kingas. Aš pats iš Lietuvos "paeinu 
nuo Ziegų kaimo, Aluntos vaisė. Ma
no dabartinis antrašas: Justinas 
Mikulėnas, 1054 E. 93rd Str., Chi
cago, 111. (910-214).

■
Aš, An tose Gudeliauskaitė (Telte7 

ris), pajieškau savo brolio Adomo 
Gudeliausko, sūnus Adomo ir Evos 
Gudeliauskų. Iš Lietuvos paeina nuo 
Vilniaus, Trakų apskrities, Stakliš
kių miestelio. Jau apie 4? m. kai 
išvažiavo iš Lietuvos į<M.V., apsisto
ti New Yorke. Prašau j© paties ar
ba kas, žinote, kur jis randasi, kreip
tis į rųane, už ką būsiu labai dėkin
ga. Antonia Telteris, Rua Alfonso 
Avinos 190, Sao Paulo, Brazil. '

: : ' LM (&Q-21?) 1

REIKIA TUOJAU
• PATYRUSIŲ

FLOOR MOLDERIŲ
IR

BENCH MOLDERIŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE
PLIENO FONDReJE

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
IR

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE 

HARTFORD, CONN.
2(212)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę, Turi turėti įrankius.
PACKARD-WESTCHESTER 

SQUARE,
2463 Westchester, Ave., Bronx, N. Y.

UNDERHILL 8.-1844
(210-212)

PIANO FINIŠERIAI, PILNAI 
PATYRĘ VISOSE KLASĖSE PIA
NO UŽBAIGIME. KREIPKITĖS AS
MENIŠKAI. WM. KNABĘ & CO., 
584-5th AVĖ., N. Y. C.

(210-212)

MEDŽIO DARBININKAI
Dailydčs ir prie Mašinų Darbininkai 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
WEST NEW YORK 

LUMBER & SUPPLY CO.
Park Avenue ■& 52nd Street, 

West New York, N. J.
PHONE: UNION 3-1811.

__________________________________ (210-212)

PIRMAS & ANTRAS 
KEPĖJAI

8 P.M. iki 4 A.M.
šeštadienio vakarais nedirbama, 

francūziška kepykla, 
be pertraukos darbas.

ALBERTI BAKERY
441 E. 12th St., N. Y. City

(212)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

~~ VYRAI 

IR 
MOTERYS 

NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA 

135 ALDEN ST.,
FALL RIVER, MASS.

(210-212)
■ ■ ■» ■ ■ ■■»■■■.................... ... ................... ....... ... ...............

Vyrai ar Moterys 
AUDĖJAI 

REIKALINGI
A 14-STAKLIŲ DARBAS 

PRIE RAYON IR COTTON 
Alga

$1.10 IKI $1.20 Į VALANDĄ 
Taipgi

STAKLIŲ TAISYTOJAI 
$1.20 Į VALANDĄ 

Nemokamai Sveikatos 
Apdrauda, 

Nelaimės Apdrauda.
46 VALANDŲ SAVAITĖ 

Laikas ir Pusė Viršaus 
40 Valandų.
Kreipkitės

EASTHAMPTON 
WEAVING CO. 
150 PLEASANT ST., 

EASTHAMPTON, MASS. 
TEL, EASTHAMPTON 690-M

• ' 1 . (any

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS
KIAUŠINIŲ 

VAŠKUOTOJOS
NUOLATINIS DARĖAS

GERA ALGA
40 VALANDŲ SAVAITĖ
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Proga Pakilimams
LAND O’LAKES 

CREAMERIES, INC.
54—11TH AVENUE 
NEW YORK CITY

(217) 
l' I ' ,7-------------------..................... Į ' '    ...---------- 1~|—"it

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. 65c j valandų pra
džiai. Taipgi LYDYTOJAI prie misingio 
naujienybių džiūlerių. TERK NOVELTY, 
2416 ATLANTIC AVE. BROOKLYN.

(214)

RANKOM ISSIUVINĖTOJOS 
IR PRISIUVINETOJOS

prie kūdikių apvalkalų ir užklodų. 
Aukštos algos. Galime panaudoti 
mokines.

SHARISTECKLER
50 Columbia St. (Arti Green) 

5-tos lubos, 
Newark, N. J.

(210-210#

PATYRUSIOS MANICURISTES
Nuolatinis. 5 dienų savaitė. Charles of the 
Ritz, B. Altman *& Co., White Plains, N. Y. 
Skambinkite Miss Anna, 'telefonas White 
Plains 1-0030.

(210-212)

OPERATORES
dirbti prie lampshades? Nuolatinis 
darbas, gera alga. Linksmos darbo 

sąlygos.
NATIONAL LAMPSHADE CO., 

1331 Bristow St., Bronx, N. Y. 
(Arti Freeman St. stoties).

/ :?j 0-212)

MERGINOS AR 
MOTERYS 

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
WESTCHESTER MILLS, 
52 ORAWAUPUM ST., 
WHITE PLAINS, N. Y.

<210-212)

DRAPERS 
FINISHERS 

SAMPLE DARBININKĖS 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
LANGE 

20 East 57th St., N. Y, C.
(210-212)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE
Guolis ant vietos. Far Rockaway. 
Lengva transportacija. Ketvirtadie
niais ir kas antrą sekmadienį nedir
bama. $35 į savaitę.

M. LEFKOWITZ
1227 Beach 27th St., 
Far Rockaway, L. I.

FAR ROCKAWAY 7-0576
(210-212)

OPERATORĖS, PATYRUSIOS
KILPŲ, GUZIKŲ SIUVĖJOS, 

BLIND STITCHING, 
TAIPGI MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 
Gera alga, nuolat.

STEWARD MFG. CO.,
63-65-67 Central Avė., 

Ossining, N. Y.
(213)

REIKALINGOS 
MERGINOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
PUIKIAUSIOS DARBO’SĄLYGOS 

VICTOR
LAUNDRY SERVICE

630 61ST ST., 
WEST NEW YORK, N. J.

(213)

“IŠ MEILĖS” PALIEKA
BADAUTI

Rockaway srities naminiams 
gyvulėliams - žvėreliams glo
boti draugijos skyrius atsi
šaukė į gyventojus neišmesti 
kačių ir šunų į badą ir šaltį 
patiems išvažiuojant į šiltus 
kraštus ar pabaliavoti.

Draugija perspėjo, kad to
kius melagingus gyvūnėlių 
“mylėtojus,” kurie tuos gyvū
nėlius palieka alkti, trauks at
sakomybėn. Lengviausia, sako 
jie, yra pašaukti ASPCA raš
tinę ir paprašyti gyvūnėlius 
paimti. Tas nieko nekainuoja. 
Bet daugelis to nepadaro. Jie 
sakosi gyvūnėlius taip mylį, 
jog prisiperka - prisjaukli de- 
setkais, o išvažiuodami ar 
šiaip atsibodus, iš tos didelės 
“meilės,” išmeta bastytis po 
gątvę§.ir badauti.,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRITAIKINTOJOS IR 
SIUVĖJOS 

NEPAPRASTA PROGA 
NUOLATINIAM DARBUI

Senoje, patikimoje Westchester 
Women’s Specialty Dirbtuvėj. Turi 
būt patyrusios ir gyvenančios šioje 
apylinkėje. Alga $60 į savaitę. 5 
dienų savaitė. Rašykite dėl pasi
matymo. Netelęfonuokite.

L A. SCHULMAN, INC.
181 Mamaroneck Ave.,

White Plains, N. Y.
n (210-212)

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIU DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

Gera alga. Nuolatinis darbas. 
MILMONT GOWN CO.
530—7th Ave., N. Y. C.

(218)

RAŠTINIU DARBININKĖS
ir

TYPISTĖS
Visiems Departmentams 

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Alga

5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės ant 
5-tų Lubų

Personnel Dept.

HECHTS DEPT. STORE
53 West 14th St., New York City

(214)

REIKIA
MERGINŲ

KAIPO SIUVAMŲJŲ MA
ŠINŲ OPERATORIŲ 

antrąjam šiftui.
Patyrimas Nereikalingas. 
Ideališkos’ darbo sąlygos 
Vien tik viršaus 21 metų 

merginos tesikreipkite.
NUOLATINIS DARBAS, 

0GEROS ALGOS
Kreipkitės į Personnel Ofisą

Divine Brothers
Company

200 Seward Avęnue 
Utica, N. Y.

„ (218)

NAMŲ DARBININKE
Paprastas virimas, lengvas skalbimas, mylin
ti vaikus. Patyrusi, gera alga, reikalingi 
liudijimai. BEnsonhurst 6-5124.

(213)

NAMŲ DARBININKfi
Lengvus skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Geri namai ir alga. Celia Gladstone, 
135 E. 94 th St., Brooklyn.

(217) •

MERGINA-MOTERIS
Lengvas namų darbas. 4 kambariai, 2 su
augę. 2 vaikai. Guolis pageidaujama ant 
vietos. Geri namai pageidaujamai ypatai. 

835 i savaitę.
H. M. ROBINSON 

165 E. 19th St., Brooklyn. 
BUckminster 2-9415

.(213)

OPERATORES PRIE BLOUSES
GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

R, & A. BLOUSE CO., 
511—52nd St., kamp. 5th Ave., 

Brooklyn, Tel. WI. 9-5568 ■ 
(213)

VIOURAMŽft MOTERIŠKE 
Pagelbėjimui jaunai motinai. Guolis ant via- 
tos ar kitur. Geri namai ir algą. Telefo- 
nuokite tarpe 10 ir 12. INgersoll 2-4474.

 (218)

OPERA TQR$ • <COAT) 
Turi būti patyrusi. • Nuolatinis darbas, gera 

alga. MAJJRICĘ HANDLER, 
545 8th Avė., N. Y. C.

(218)

REIKIA STALŲ APTARNAUTOJŲ 
Telefonuokite Mr. Miller ar 

Miss Cinque.
Valandos: 8 A. M. iki 3 P. M.

Dietician’s O’ffice 
COLLEGE OF NEW ROCHELLE 

New Rochelle, N. Y. 
New Rochelle 2-5300.

(218)
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šešfas Puslapis

Didžiulis Mitin gas Komunis
tų Partijos Sukakčiai Minėti
Artipilnė Madison Sq. Gardeno salė sveikino darbininkų kla
sės partija ir jos vadus; vyriausias kalbėtojų obalsis: “Kova 

prieš karo kurstytojus, kova už taiką!”

Gurley Flynn, kalbėjo 
komunistų vadai: Ben- 
J. Davis, New Yorko 
tarybos narys ir kan-

šiemet sukanka lygiai 27-ri 
metai, kai įsikūrė 'Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija. Ji 
gimė pokarinėse darbininkų 
klasės kovose už geresnį gy
venimą ir socializmą. * *•

šiam įvykiui atžymėti, rug
sėjo 19 d. vakare, New Yor
ko komunistai suruošė didžiu
lį masinį mitingą Madison Sq. 
Gardene, kuriame dalyvavo 
tarp 18-20 tūkstaųčių žmonių.

Pirmininkaujant nenuilsta
mai veikėjai ir žurnalistei Eli
zabeth 
keturi 
j am i n 
miesto
didatas New Yorko valstijos 
prokuroro vietai; Robert 
Thompson, kandidatas New 
Yorko valstijos kontrolieriaus 
vietai; Eugene Dennis, gene
ralinis komunistų partijos se
kretorius, ir Wm. Z. Fosteris, 
komunistų partijos pirminin
kas ir žymusis kovotojas 
Amerikos darbininkų judėji
me.

Pirmieji du kalbėtojai, kai
po kandidatuoją atitinka
moms vietoms lapkričio rin
kimuose, savo kalbose dau
giausiai laiko paaukojo aš
triai kritikai Dewey’o ir visos 
republikoniškos administraci
jos New Yorko valstijoj. Da
vis, be kitko, iškėlė aikštėn 
Freeportą (L. L), kur nese
niai buvo policmano nužudyti 
du negrai broliai veteranai ir 
vienas sužeistas; Dewey visa 
tai nubaltino ir paliko nepa
traukęs atsakomybėn žudei- 
kos. Jis priminė, kad p. De
wey, nors kalba prieš KKK 
pietuose, tačiau neiškelia 
aikštėn to fakto, kad New 
Yorko valstijoj veikia Ku 
Klux Klano teroristai.

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyvišką apysaką 
Humphrey 
BOGART

Lauren 
BACALL 

“THE BIG SLEEP”
Ir dar puikus asmenų 

vaidinimas scenoje 
BOB CROSBY 

ORKESTRAS • The Town

*
*

ir JO
STRAND Broadway ir 47 St.

Criers

Robert Thompson, Ispanijos 
karo veteranas, taipgi antrojo 
pasaulinio karo veteranas (už 
savo narsą jis buvo apdova
notas Distinguished Service 
kryžiumi), kritikuodamas De
way administraciją, rodė pirš
tu Į ją, tarp kitko ir dėl ve
teranų neaprūpinimo butais; 
kelios dešimtys tūkstančių ve
teranų New Yorke neturi pa
stogės, nebeturi kur gyventi, 
kur gulėti, kuomet tuo pačiu 
sykiu New Yorke yra daugy
bė namų tuščių. Kalbėtojas 
įspėjo gub. Dewey: jei New 
Yorke prasidės squatter’iu ju
dėjimas, panašus į Anglijos, 
tai dėl to bus atsakingas p. 
gubernatorius.

Abu kalbėtojai baigė savo 
kalbas šūkiais: “Vote Com
munist! Vote Labor!”

Generalinis sekretorius Eu
gene Dennis sakė i-lgesnę ir iš
samesnę kalbą, liesdamas ko
munistų partijos ir visos dar
bininkų klasės padėtį šian
dien. Jisv pabrėžė, jog mes 
gyvęname nepaprastai svarbų 
laikotarpį ir jį turime supras
ti, išsiaiškinti, taikant savo 
veiksmus prie sąlygų. Kalbė
tojas griežtai pasmerkė visus 
raudonbaubius, nepaisant, iš 
kur jie pareitų: iš republiko- 
nų ar demokratų pastogės. 
Raudonbaubystė (red-baiting) 
yra atkreipta, nurodė kalbė
tojas, ne tiek prieš komunis
tus, kiek prieš visus pažan
giuosius žmones ir bendrai 
darbininkų klasę. Amerikos 
darbininkai privalo budėti, 
kad neatsidurti padėtin Vo
kietijos darbininkų tuo me
tu, kai ten įsigalėjo fašizmas- 
nacizmas..

Amerikos žmonės reikalau
ja prez. Trumano, sako kal
bėtojas: Byrnes’as privalo bū
ti pašalintas! Vandenbergas 
ir Dulles privalo būti pašalin
ti! Taipgi kriminalis ir labai 
pavojinags ‘get - tough - with 

privalo 
Už tai 
balsavo

Russia’ “principas” 
būti išmestas laukan.
Amerikos žmonės

(Pabaiga rytoj)

*
DABAR RODOMAS!

Galingiau*)*, šauniausia iš visų filmų iki 
Moli... Sensacingi reginiai!... Matyk 
Įspūdingąjį Nilo mūšį! . . . Puošniausios 
puotų scenos! . . . Prietikiail . . . Egipto 

Paločiau* intriga!
Perstato

CLAUDE 
RAINS

DOROTHY McGUIRE— ROBERT YOUNG 
kaipo

“CLAUDIA and DAVID”
Ir dar gausingas asmenų vaidinimas sce
noje: VIVIAN BLAINE, Lou Willis, Jr., 
Bobby Whaling, Roily Rolls • EKSTRA! 
Jerry Colonna ® SPECIALIAI: 
March of Time apie "ATOMINĘ 
DAW 7TH AVENUE Kill ¥ ,r 50TH STREET •

Naujas
JĖGĄ”

vėsus
G. C. F.

VIVIEN
LEIGH

BERNARD SHAW’S

“CAESAR and
CLEOPATRA”

Paruošė ir Dirigavo 
Gabriel Pascal 

su STEWART GRANGER
Flora Robson . Francis L. Sullivan 

ir tūkstančiai vaidintojų!
Techni-Spalvė Pagunda!

Atvėdintas oras • Nuolat rodoma
ASTOR THEATRE

Broadway Ir 45th Street

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVĖ EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
CARY GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley * Ginny Simms 
* Jane Wyman * Mary Martin # 
Eve Arden * ir pulkas žvaigždžių 

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

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma 

HOLLYWOOD stAY

BOB HOPE 
ir JOAN CAULFIELD 

“MONSIEUR BEAUCAIRE” 
su Patrie Knowle*. Joseph Schildkraut, 

Marjorie Reynold*, Cecil Kellaway
Taipgi šaunus asmenų vaidinimas scenoj 
Charles Spivak ir Jo Orkestras Dar ir 

Bob Evans, John ir Rene Arnaut 
ir Extra patrauklus priedas: Peggy Lee 

Vidunaktį rodoma kas naktj

PARAMOUNT

L A D D

SUJAUDINANTI, AVANTIŪRINE DRA
MA, PILNA SPĖJIMŲ ! . . . PAREMTA 
ANT DIDVYRIŠKŲ IR KEISTESNIŲ UŽ 
PASAKAS VEIKSMŲ, STRATEGINĖS 

TARNYBOS IŠTAIGOJ!
GERALDINE 

FITZGERALD

Ir dar 
’’CUBAN PETE” 

su DĖSI ARNAZ ir jo Orkestru 
BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush ir DeKalb Avės.

Scena iš Ben Hecht’o keistai meiliškos, siaubu ir 
žmogžudyste paremtos filmos “Specter of the Rose,” 
dabar Republic Teatre, Broadway ir 51st St., New 
Yorke. Žvaigždėse Ivan Kirov, Viola Essen, Judith 
Anderson, Michael Chekhov ir Lionel Stander.

* ijfri sF WMawwilWIlwwft
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FILMOS TEATRAI

Rinkliava Demokratinti 
Pietinėm Valstijom

Joe Louis, kumštynių čam- 
pionas, dalyvavo programoje 
atidaryti trijų dienų viešą 
rinkliavą mūsų šalies pietinių 
valstijų organizavimui ir de
mokratinimui.

Atidarymo rinkliavos para- 
de-masiniame mitinge rugsėjo 
19-tą, pietų laiku, ant 38th 
St. (tarp 7th ir 8th Avės.), 
New Yorke, susirinko 10,000 
publikos. Kalbėjo New Yor
ko Miesto Tarybos narys Mi
chael J. Quill ir kiti žymūs 
visuomenininkai.

Lietuvių Moterų A pš vi etos 
Kliubas taipgi dalyvauja rink
liavoje, paėmė tam tikslui dė
žutes. Jas turės sugrąžinti šio 
pirmadienio vakarą, 23-čią. 
Prisidėkite ir jūs lietuvių tal
koje darbu ar aukomis. Įtei
kite per drauges Wilson, Vi- 
tart ir kitas kliubietes.

Rinkėja.

Mačiau
“Specter of the Rose”

ir man teko pa- 
Hecht’o parašytą, 
diriguotą filmą

the Rose,” kurio-

Pagaliau 
matyti Ben 
statytą ir 
“Specter of
je svarbią rolę vaidina bale- 
tistas Ivanas Kirovas, draugų 
Kaškiaučių sūnus.

Filmą rodoma Republic te
atre, New Yorke. Apie ją bu
vo daug rašyta mūsų spaudo
je dar tuomet, kai filmą te
buvo tik ką gimusi ir plates
nės publikos nematyta.

Kalbėti apie filmą kaipo ki
no šedevrą netenka. Ji tokia 
nėra ir jos autorius, jei ir no
rėtų, vargiai bepajėgtų šedev
rą sukurti. Į

“Specter of the Rose” per I 
tuščia ' socialiai, taip sakant, 
be visuomeninės gijos. Fabula 
arba intriga taipgi labai silp
na, o ji silpna, kad nereali, 
be socialinių vidurių. Viskas 
sukasi aplink jauną baletistą, 
nesusibalansavusį baletistą, 
kuris vieną savo žmoną (dėl 
nesusibalansavimo) paskerdė 
ir kitą mojosi pasiųsti į ka
pus.

Filmoje veikia ir poetas, 
koks tai bohema, taipgi ne
normalus, kurio lūpomis duo
dama filmai filozopinė esmė, 
teturinti vyriausiai tiek reikš
mės, kad menas teturįs būti 
vien menui, kad mes nepriva
lą* klausyti politikierių (“po
litikierius,” aišku, jis turi 
galvoje tuos, zkurie kovoja už 
liaudies interesus), bet poetų, 
kad vieno asmens ašara turin
ti daugiau svorio negu masių 
dejavimai, ir t.t.

Kitais žodžiais, filmą tuš- 
eiavertė, be vidurių, be. tikro
viškų raumenų ii\ tai ją daro 
neįdomia, nepatrauklia.

Man, aišku, vyriausiai rū
pėjo matyti' Ivaną Kirovą, 
kaipo mūsų tautietį, kaipo 
naują talentą, kylantį filmi
nio meno padangėn, nes čia 
Kirovas debiutavo, pirmu sy
kiu pasirodė, kaipo šokėjas ir 
vaidintojas.

Pirmiausiai: Kirovas gra
žiai nuaugęs — aukštas, tie
sus, dailus vyras ir nepapras
tai lankstus, išsilavinęs kaipo 
šokėjas-baletistas. žiūri į jį ir 
stebiesi jo grožiu ir 
niu menu.

Jis šoka neilgai, 
miai.

Kaipo vaidintojui,
nedaug tetenka pasirodyti. Jo 
balsas ir dikcija tačiau daro 
gero įspūdžio. .

Taigi, kalbant apie “Spec
ter of the Rose,” turime at
skirti turinį nuo vaidintojų. 
Hollywoode labai dažnai ge
ras aktorius įkišamas į pras
tą veikalą ir jis nieko negali 
padaryti. Aktorius tik tuomet 
gali pasirinkti veikalą, kai jis 
išsikariauja sau visuomenėje 
populiarumą. Pradinis gi ak
torius, jei jis nori prasisiekti, 
turi važiuoti tokiu ve^įrpęliu, 
kokį jam produceris pakiša.

Dėl “Specter of the Rose” 
tuščiaviduriškumo, dėl jo tu
rinio žalingumo tegalima kal
tinti, aišku, ne aktorius, bet 
autorių p. Hecht'ą. N.

Embassy Newsreel Teatruose
Rodo nacių kriminalistų 

prašymą pasigailėti jų teismui 
baigiantis. Mūsų karinės ga
lios p arad avimas Atėnuose, 
Jugoslavijoj ir kitur, taipgi 
įvairios žinutės.

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used in food products.

(222)
Notice is hereby given that Sally 

Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

DRABUŽIAI!
NAUJI! PADĖVĖTI!
MAISTO SIUNTINIAI!

Apmokėtais muitais
Galima siųsti į

SOVIETŲ SĄJUNGA
(taigi ir j Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Šiaurine Bukoviną ir 
Bessarabiją)

per

ORU) TOURIST'
DEL ADEVfcTŲ DRABUŽIŲ:

1) Dai tai turi būti gana geri.
2) Tur būti chenąiniai išrūkyti.
3) Prie turi būti Board

of Hi Certifikatas.
Dabar galima siųsti įvairesnių 

NAUJŲ DRABUŽIŲ IR
* MAISTO RYŠULIŲ

Dėl platesnių žinių rašykite arba 
telef oliuokite

World Tourist
INCORPORATED

(222)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN 8, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

1123 Broadway 
New York 10, N. Y. 
CHelsea 2-2838

AGENT OF U. S. SERVICE & 
SHIPPING CORP., 

212 Fifth Ave., N. Y.

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš

dėsnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

ateičių* bu naujausiais Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

, j 9—-12 ryte Valandos: j gvįkare
Penktadieniais Uždaryta

4—-*■

MIRĖ

Ant.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

JONAS LAZAUSKAS

prie 
New

Parsiduoda namas ir grocery krau
tuvė. Grocerio biznis išdirbtas per 
11 metų. Mūrinis namas, dviem 
šeimynom ir krautuvei patalpa. Yra 
dabar tušti 6 kambariai. Prašome 
kreiptis j Grocery, 298 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pardavimo priežas
tis — savininkas nori poilsio.

(210-215)

Užlaiko Valgią ir Geringą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Šeštadienis, Rugsėjo 21, 1946
------ ......................... ..... iį|,l ĮtĮlHl|l,į* KEIHUajI ■ llfl

lm"l: ’ RESTAURANT!

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

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

Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį.

Kontraktorius Matulis 
Pirko Farm?

Kriaučių kontraktorius An- į 
tanas Matulis nusipirko 32 ak
rų žemės plotą — farmelę, 
kurioje yra apie 10 akrų miš
kelio. šį žemės plotą Matulis 
norįs paversti atostogų pra
leidimo vietove — atostogų 
sau ir kitiems. Farma yra ne
toli Menderių farmos, 
Frisco Road, Up-State 
Yorke.

Tenak priminti, kad 
Matulis pastaruoju laiku ge
rai įtaisė savo kriaučių šapą, 
padarydamas geresnes darbo 
sąlygas savo darbininkams.

Ns.

Jonas Dumblis, 6& m. am* 
i žiaus, gyveno 436 So. 5th St. 
Brooklyne, mirė rugsėjo 19 d. 

! Brooklyn State ligoninėj. Kū 
į nas pašarvotas Bieliausko ko 
plyčioj, 660 Grand St. Bus pa 
laidotas rugsėjo 23 d., Šv. Jo
no kapinėse.

Paliko nuliūdusią moterį 
Marijoną, dukterį augintinę 
Sue-Ann ir brolį Antaną Dum- 

1 blį, taipgi tolimesnius gimi
nes.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Parsiduoda 2 Namai. Vienas 13 
kambarių, kitas 9 kambarių. Vienas 
aliejum šildomas, kitas anglimis. 
Namai pilnai moderniškai įtaisyti. 
Gyventojai sutinka apleisti namus 
su diena nupirkimo, jei pirkikai to 
reikalaus.

Kreipkitės po 6-tos vai. vakaraiš 
j Frank Chernik, 57-23 63rd St., 
Maspeth, L. I., N. Y, Telefonas 
HA. 8-1706. (211-213)

SQUARE
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ EB NAKTJ APART SEKMADIENIŲ

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

BULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

4

Tel. SOuth 8-5569
plasti ki

bei įdo-

Kirovui

MAT1JC1

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

NMmI ‘b

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

CAMBRIDGE
15|vwel» . . . $2075

šaunus Klasikas Prietikių Atviroj Jūroj siaučia per Filmų 
Sujaudinančioje Didybėje!...

Pagal nemirštamąją Richard Henry Dana’s istoriją.
ALAN LADD BRIAN DON LEVY

WILLIAM BENDIX • BARRY FITZGERALD
“TWO YEARS BEFORE THE MAST”

Matyk Šią sujaudinančią velnlalaivlo ’’Pilgrim” kelionę Įspūdingiausią visoj istorijoj... 
Matyk Alan Ladd vadovaujant 100 suraižytų bizūnais maištininkų desperatiškame 
pasipriešinime prieš kiečiausią pasaulyje kapitoną—kad pataisytų brutaiiškąjĮ jūros 
Įstatymą ir laimėtų vieną merginą, kuri dalinosi pavojum su juo!
—► Pasaulinė Premjera 4— —►Prasideda Antradieni, Rugs. 24-tą. 4—

ĮJJYOIjI BROADWAI IR 49TH ST.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk filmas, rodančia* Nurembergo nacių taikos paskutines kalbas! Matyk karalienę 
Wi)helminą minint savo 68-tą gimtadienį! Matyk sunaikinimą garsiosios Siegfriedo 
Linijos Vokietijoje! Matyk tebevykstančius susikirtimus Trieste! Matyk anglų motorinių 
dviračių lenktynes! Matyk J. V. laivyno atsilankymą Graikijoje! Matyk Paryžiaus kon
ferencijos delegatus Versailles pokilyjei Matyk franeūzus, buvusius nacių belaisvius, 
lankančius Lourdes šventovę! Ma>k filmas iš Londono konferencijos dėl Palestinos! 
Matyk "This is America” filmą apie “Highway Mania” ir visus naujausius žinių 
JudŽius IŠ plačiojo pasaulio! ................. t....

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

DEAN

rAlRICIA 
17 „ $2475

■■K
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y 
Tel. ST. 2-2178. 1 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




