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Iš priežasties truckmanų 
streiko dienraštis Laisvė ne
galėjo išeiti kelias dienas. 
Drg. J. Lesevičius iš Montre
al io rašo, kad jis ir kiti dien-; 
raščio skaitytojai labai jos į 
pasiilgo ir laukė, kad streiką i 
darbininkai greičiau laimėtų 
ir Laisvė galėtų montrealie-! 
čius vėl lankyti.

Nėra abejonės, kad ir ki
tur skaitytojai tą pat pergy
veno. Na, truckmanų streikas 
pasibaigė, popieros vėl gau
name ir Laisvė išeina, kaip 
pirmiau.

Ateinantį mėnesį praside-, 
d a dienraščio vajus už nau
jus skaitytojus ir atnaujinimą 
senų. Todėl, visi ir visos ge
rai padirbėkime vajaus laiku, 
kad kuo daugiausiai gautume 
naujų skaitytojų Laisvei ir 
taip paremkime jos reikalus.

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Drau-: 

gijos Centro Komitetas pra
tęsė duoklių pasimokėjimą iki 
1 d. spalių. Laiko beliko tik 
kelios dienos, o dar apsčiai 
narių yra skolingų. Subruski- i 
te, draugai, pasimokėti duok
les iki nuskirto laiko.

Kurie nariai iki 1 d. spalių 
nepasimokės duoklių, tai jų 
vardai bus pranešti kuopų 
valdyboms.

★ ★ ★
Pastaruoju laiku Liet. Liter. ! 

Draugijos sekamos kuopos 
pasiekė 1945 metų pasimokė- į 
jusiu narių skaičių: 5 kp., 
Newark, sekr. V. J. Kaspa
ras: 68 kp., Hartford, sekr. 
B. Muleranka ir 109 kp., To
ledo, sekr. K. Plačenis.

Kapitalistų spauda visas 
bėdas verčia ant komunistų. 
Ji, teisindama kapitalistinę 
išnaudojimo tvarką, sakyda
vo, kad “komunistai griauna 
ir šeimynas.” Na, dabar iš 
Washingtono paskelbė, kad 
1945 metais mūsų šalyje bu
vo net 502,000 perskyrų, arba 
vienos perskyros iš kiekvienų 
trejų vedybų. Daugiausiai ski
riasi jaunuoliai, kurie karo 
laiku apsivedė.

Kas už šiuos “divorsus” yra 
kaltas, gal komunistai? Kalta 
yra kapitalistinė tvarka. Kal
ta yra ir Trumano adminis
tracija. Milionai žmonių ne
turi namų gyvenimui. Gyve
na vienas pas savo tėvus, ki
tas kur nors skiepe. Jaunuo
liai negavo tų žadėtų “gerų 
darbų” ir “didelių algų.” Vi
sa tai iššaukia vedusių tarpe 
^nesutikimų ir to pasekmėje 
taip didelis nuošimtis persky
rų. * * *

Iš Švedijos praneša, kad 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius, pagal Valstybės Depart-, 
mento instrukcijas, išdavė 
suomių fašistui H. J. Prokope 
vizą įvažiavimui į mūsų šalį.

Mūsų šalies vyriausybė, ka
da dar gyvas buvo F. D. Roo
seveltas, 1944 metais išvarė iš 
Amerikos poną Procope, nes 
jis Čia buvo Suomijos fašisti-' 
nės. valdžios ambasadoriumi. 
Roosevelto valdžia įkaitino 
Procope ir jo konsulus, kad 
jie teikė pranešimus vokiečių 
submarinams ajiie Amerikos 
laivus; nacių submarinai, pa
sinaudodami tais pranešimais 
skandino mūsų laivus įr žudė 
jūreivius.

di ponas Procope bijo va
žiuoti į Suomiją, kad jį tos 
šalies valdžia nenuteistų, kai
po prasikaltėlį už karą, tai 
jis gauna prieglaudą Ameri
koje, prieš kurią karo laiku 
veikė.

Amerikos generolai pietų 
Korėjoj uždarė tris komunis
tų ir darbo unijų dienraščius, 
kurie gynė tos šalies darbo 
žmonių reikalus ir kritikavo 
Amerikos generolus už tai,
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Wallace Pasižada 
Tęsti Kovą Dėlei 
Taikos Išlaikymo
allace Pareiškė., kad Dabartinė 
Politika Veda į Naują Karą

POLITINIS PILIEČIU KOMITETAS
SMERKIA PREZ. TRUMANA; ŠAUKIA

IŠRINKTI TIKTAI PAŽANGŪNUS

Prezidentas Užgiria 
Byrneso Politiką 

Prieš Sovietus

Washington. — Preziden
tui Trumanui paprašius, 
rugsėjo 20 d. pasitraukė iš 
valdžios Henry A. Wallace, 
Amerikos prekybos sekreto
rius, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas. Pasi
traukimo laiškutyje prezi
dentui Wallace sako:

“Aš ir toliau kovosiu už 
taiką.”

Tos pačios dienos vakare 
Wallace kalbėjo per radiją:

“Taikos laimėjimas yra 
svarbesnis dalykas, negu 
aukšta valdine vieta.

“Aš jaučiu, jog dabarti
nė mūsų užsieninė politika 
nepripažįsta pamatinių fak
tų, kurie įvedė į du pasau
linius karus, nei tų tikrovi
nių dalykų, kurie dabar

Buvęs Nacių Agentas Dabar 
Tarnauja Chiang Kai-sheko 
Chinijos Valdžiai

Peiping, Chinija. — Bu
vęs nacių. Gestapo vadas vo
kiečių kolonijoje Peipinge, 
Adelbertas Schulz e dabar 
tarnauja Chiang Kai- 
sheko Aukščiausioje Kari
nėje Taryboje, kaip prane
šė N. Y. Times korespon
dentas Ben. Welles. Ta ta
ryba yra Chinijos tautinin
kų valdžios šnipų įstaiga.

Pirmiau Schulze buvo na
cių organizacijos galva 
Mandžurijoj. Bet laike ja
ponų okupacijos šiaurinėje 
Chinijoje jisai veikė Pei
pinge. Chinijos diktatoriui 
Chiang Kai-shekui jis esąs 
naudingas ir tuom, kad 
Schulze gerai išmokęs ru
siškai. Chinijoj, apart jo, 
yra dar keli tuzinai žymių 
nacių.

Raud. Armija Vadinsis Jau 
Tįk Sovietų Armija
' Berlin. — Karinė rusų 

vyriausybė čia pranešė ka
rinei amerikonų vyriausy
bei, kad Sovietų armija ir 
laivynas nuo šiol oficialiai 
vadinsis ne Raudonąja Ar
mija ir Raudonuoju Laivy
nu, bet tiktai Sovietų Armi
ja ir Sovietų Laivynu.

KAIP PREZIDENTAS TRUMANAS LAUŽĖ SAVO PASIŽADĖJIMUS WALLACE’UI
--------------------------- s  e--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Washington.— Preziden
tas Trumanas bent du kar
tu sulaužė savo žodį, duotą 
prekybos sekretoriui Hen
riui Wallace’ui, paskuti
niam Roosevelto politikos 
reiškėjui valdžioje.

Wallace rugsėjo 12 d., 
kalbėdamas New Yorke, 
peikė amerikinę kietumo 
politiką link Rusijos. Jisai 
ragino susitaikyt su Sovie- 

kad pastarieji sėbraujasi su 
buvusiais Japonijos imperia
listų kvislingais. Taip jie ten 
vykina “demokratiją.”

gręsia nauju karu — šį sy
kį atominiu karu.

“Aš noriu vėl paaiškinti, 
jog aš priešingas visokiam 
imperializmui bei užpuoli
mo politikai.

“Aš jau daugiau kaip 15 
metų pradėjau kalbėti apie 
‘vieningo pasaulio’ reikalą.

“Šiame ginče mes turime 
gerbti kitų tautų teises ir 
jų reikalus lygiai, kaip 
mes tikimės, kad jos gerb
tų mūsų teises ir mūsų rei
kalus.

“Kokiu būdu mes išriši
me tą ginčą, tatai išspręs 
klausimą ne dėl to, ar mes 
gyvensime ‘vieningame pa
saulyje’ arba ‘dviejuose pa
sauliuose,’ — bet ar mes 
bent gyvi išliksime.”

CIO Marininkai 
laimėjo Streiką, 
Grįžta Darban

New York. — Nacionalė 
CIO Marininkų Unija per 
8 dienas laimėjo streiką. 
Laivų kompanijos derybose 
su unijos vadais pripažino 
CIO marininkaiųs tokius 
algų priedus, kaip ir Dar
bo Federacijos jūrininkams 
ir laivakroviams, tai yra, 
pridėjo jiems dar po $5 iki 
$10 per mėnesį. Šiuos žo
džius berašant, pranešama, 
kad CIO marininkai jau 
grįžta dirbti.

Streiko metu tokie Fede
racijos jūrininkų vadai, 
kaip Joseph Ryan, šaukė 
savo unijistus eiti per CIO 
pikietininkų eiles ir laužyti 
jų streiką. Bet didžioji 
dauguma federacinių jūri
ninkų ir laivakrovių panie
kino tokius savo vadų šau
kimus.

Negana to. Federaciniai 
jūrininkai New Yorke, Phi- 
ladelphijoj ir kituose mies
tuose suėjo į bendrus vieny
tės komitetus su CIO mari- 
ninkais.

Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba dauguma balsų at
metė Sovietų skundą prieš 
Graikijos valdžią.

tais, negrūmot jiem atom- 
bombomis, sunaikint gata
vas atom-bombas ir pervest 
atominės jėgos kontrolę į 
Jungtinių Tautų rankas. 
Wallace sakė, jog užsieninė 
Amerikos politika neturi 
rymoti ant Anglijos impe
rializmo.

Ta kalba buvo raštu iš 
anksto įteikta prez. Truma
nui. Pirma negu Wallace 
pasakė savo kalbą, prezi
dentas pareiškė korespon
dentams,, kad jis ją perskai
tė ir pilnai užgiria.

Mokslininkų ir Profesionalų Piliet. Komitetas Pareiškė, 
Jog Trumanas Pasidavė Kariniams Reakcininkams

Sako, Wallace9o Politika “Kir
tosi” su Valdžios Politika

New York. — Nacionalis 
Politinio Veikimo Komite
tas ir Nepriklausomingas 
Pilietinis Menininkų, -Moks
lininku ir Profesionalu Ko
mitetas pasmerkė prez. 
Trumaną už prekybos sek
retoriaus H. Wallace’o pa- 
varymą iš valdžios. Jie sa
ko, tuo žygiu Trumanas ga
lutinai atmetė užsieninę 
Roosevelto politiką.

“W a 11 ace’o pašalinimas 
yra smūgis pažangūnų jė
goms šioje šalyje ir smūgis 
taikai, — sako Politinio 
Veikimo Komitetas. — Aiš
ku, jog P- Trumanas padarė 
tą sprendimą pagal reakci
ninko p. Byrnes reikalavi
mą. Tuomi ^Trumanas pa
brėžė, kaip toli jis nuėjo 
nuo Franklino D. Roosevel
to programos, kurią buvo 
pasižadėjęs vykdyti.”

Šis komitetas atsišaukia 
į nepriklausomuosius bal
suotojus įtempt visas jėgas, 
kad ateinančiuose rinki
muose būtų išrinkti tiktai 
pažangūs kandidatai į se-

Atmeta Jugoslavijos 
Protestus

Washington.— Amerikos 
ir Anglijos valdžios atme
tė šešis Jugoslavijos skun
dus, kad anglų - ameriko
nų kariuomenė žiauriai el
gėsi su jogoslavais kari
niais ir civiliais Trieste ir 
negynė jų nuo fašistinių 
italų, kurie užpuldinėjo ju
goslavus.

Zagreb, Jugoslavija. — 
čionaitinė spauda rašo, kad 
suimtas katalikų arkivys
kupas Stepinatz “buvo va
das kruvinųjų fašistinių 
kriminalistų.”

20 Nuošimčių Darbininkų 
Negavo nė Cento Priedo

Washington.— Jungtinių 
Valstijų darbo departmen- 
tas paskelbė, jog nuo karo 
pabaigos iki gegužės mėne
sio šiemet 20 darbininkų iš 
kiekvieno šimto negavo nė 
vienu centu algos pakelti 
(nežiūrint didelio reikmenų 
pabrangimo).

Iš Pradžios Prez. Trumanas Užgyrė Wallace’o Prakalbą, 
Paskui Užginčijo Užgyrimą; Pirma Sutiko Laikyti W allace’ą 

Valdžioje, Paskui Pareikalavo Pasitraukti
Valstybės sekretoriui 

Byrnes’ui, Amerikos atsto
vui taikos konferencijoj 
Paryžiuje, baisiai nepatiko 
Wallace’o prakalba.

Trumanas todėl rugsėjo 
14 d., besikalbėdamas su ko
respondentais, užginčijo sa
vo žodžius, kuriais buvo 
užgyręs Wallace’o kalbą 
rugsėjo 12 dieną. Dau
giau kaip 100 koresponden

natorius ir kongresmanus. 
Komitetas pareiškė:

“Dabar jau visai nėra 
vietos valdžioje jokiam va
dui, kuris priešinasi Byrne- Į 
^o - Vandenbergo - Connal-: 
ly ‘kietumo’ politikai (prieš| 
Rusiją); tatai parodo, kaipi 
toli mes kniupščiodami nu- i 
ėjome linkui naujo karo.”

Menininkų, Mokslininkų 
ir Profesionalu Komitetas 
sako:

“Prez. Trumanas visiškai 
pasidavė pavojingai Van
denbergo ir Connally ir kitų 
reakcininkų vadovybei. Da
bartinė Amerikos politika 
siekia panaikint Trijų Di
džiųjų (talkininkų) vienybę, 
kuri laimėjo karą ir tiktai 
kuri tegali užtikrinti taiką. 
Už tą vienybę amerikiečiai 
balsavo 1944 metais, išrink
dami prezidentą Roosevel- 
tą; ir jos išlaikymo pareiga 
buvo pavesta Harriui S. 
Trumanui, po Roosevelto 
mirties. Amerikos žmonės 
turi žiūrėti, kaip Trumanas 
atlieka tą pareigą.”

Minersville, Pa.— 
Mirė V. Gustaitis

Ketvirtadienį, rugsėjo 19 
d. mirė Vincas Gustaitis, 72 
metų amžiaus. Jis gyveno 
po num. 235 South De
laware Ave. Jis sirgulia
vo nepilnai metus.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Oną (kuri pati ne- 
sveikuoja ir priversta ligos 
gulėti lovoje) ir tris sūnus: 
Walterį, Ernestą ir Algir
dą, taip pat Brooklyne gy- 
v e n a n č i ą dukterį Irene 
Youdvirshes, kuri, atėjus į 
Laisvės A d m i n i s tracij ą, 
pranešė šią liūdną žinią. 
Youdvirshes taipgi prane
šė, kad 5 mėnesiai anksčiau 
mirė jos brolis Antanas 
Gustaitis.

Tikimės, kad kitose lai
dose bus plačiau aprašyta 
apie velionio gyvenimą ir 
laidotuves.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir rė
mėjas. Jo šeimai išreiškia
me gilia užuojauta.

L. K.

tų, atsimindami pirmesnius 
Trumano žodžius, raudo iš 
gėdos, kad prezidentas taip 
“pigiai” elgiasi. Čia Tru
manas pasakojo jiems, kad 
jis “užgyręs tiktai Walla
ce’o teisę kalbėti.” Kartu 
Trumanas užreiškė, kad jo 
valdžia laikosi lygiai tokios 
pat politikos, kaip iki šiol, 
nepaisant Wallace’o kalbos. 
(O tai Byrneso kietumo po

Washington. — Pašalin
damas prekybos sekretorių 
H. Wallace’ą, prez. Truma- 
nas išleido pareiškimą, ku
riame užgyrė dabartinę val
stybės sekretoriaus Byrne-, 
so kietumo politiką (prieš 
Sovietus). Trumanas, tarp 
kitko, sakė:

“Aš paprašiau p. Wallace 
apleisti (ministrų - sekre
torių) ’ kabinetą. Paaiškėjo 
pamatinis susikirtimas tarp 
jo pažiūrų į užsieninę poli
tiką ir valdžios pažiūrų. Aš 
negalėjau leisti, kad tas su
sikirtimas statytų pavojun 
mūsų poziciją santykiuose 
su kitais kraštais.

“Kongreso, prezidento ir 
valstybės sekretoriaus nu
statyta užsieninė politika

Daily Worker’is 
Ragina Pavary t 
Byrnesų

New York. — Komunistų 
laikraštis Daily Worker ra
šo:

“Prezidentas Trumanas, 
pašalindamas Henry Walla
ce iš savo kabineto, pasida
vė didžiajam bizniui, re- 
publikonų partijai, karinin
kams ir valstybės depart- 
mentui (su Byrnesu galvi- 
nyje). Jisai užgerino ne
šventąją sąjungą tarp sek
retoriaus Byrneso ir sena
toriaus Vandenbergo (re
akcinio republikono).

“Trumanas išdavė demo
kratinę piliečių daugumą, 
balsavusią ' už Roosevelto 
kelią. Taip jis padidino pro
gą ir republikonų partijai 
laimėti ateinančiuose rinki
muose lapkrityje.

“Byrnes ir sen. Vanden- 
bergas turi būti atšaukti iš 
Paryžiaus; pats Byrnes tu
ri būt išmestas iš valdžios. 
Turi būti panaikinta kari
nė Amerikos Sąjunga prieš 
Rusiją. Trijų Didžiųjų su
tartys turi, būti išlaikytos. 
Monopolinis atom - bombų 
planas turi būti pakeistas.”

Arabai atmetė anglų pla
ną dėl Palestinos.

litika prieš Sovietų Sąjun- 
gą-)

Antradienį, rugsėjo 17 d. 
buvo viešai paskelbtas laiš
kas, kurį Wallace parašė 
prezidentui liepos 23 d. Ta
me laiške buvo išdėstyti 
Wallace’o pasiūlymai 'dėlei 
santaikos su Rusija.

Trečiadienį, rugs. 18 d. 
prez. Trumanas ilgai kalbė
josi su Wallace’u Baltaja
me Rūme. Trumanas suti
ko, kad Wallace toliau pa
siliktų valdžioje, ir jiedu 
susitarė tiktai, kad “Wal
lace nesakys viešų kalbų ir 

pasilieka pilnoje galioje be 
jokios atmainos.

“Nemanoma daryti jokių 
pakaitų užsieninėje mūsų 
politikoje. Joks vykdomo
sios valdžios narys nedarys 
jokio viešo pareiškimo kas 
liečia užsieninę mūsų politi
ką, jeigu tas pareiškimas 
priešintųsi nustatytai užsie
ninei mūsų politikai. Vals
tybės departmentas pirma 
peržiūrės, ar praleist, bet 
kokį viešą pareiškimą apie 
užsieninę politiką. Jeigu 
nebus susitarimo, tai klau
simas bus man perduotas.

“Aš pilnai pasitikiu p. 
Byrnesu ir jo delegacija, 
kurie dabar atstovauja šią 
šalį taikos konferencijoj 
Paryžiuje.”

Lenkijos-Vokietijos Siena 
Tai Yra Gyvybės ar Mirties 
Klausimas, Sako Mikolaičik

Kopenhagen, Danija. -— 
I>ehkų Valstiečių Partijos 
vadas St. Mikolaičikas bu
vo reporterių užklaustas, 
ką jis mano apie Amerikos 
valstybės sekretoriaus Byr
neso sumanymą pakeist 
sieną tarp Vokietijos ir 
Lenkijos. Mikolaičikas at
sakė, tai pamatinis Lenki
jai klausimas, “tai gyvybės 
ar mirties klausimas.” Tai
gi ir Mikolaičikas, paga- 
liaus, nupeikė Byrneso in
tenciją grąžinti Vokietijai 
tūlas sritis, kurias Ameri
ka, Anglija ir Sovietai yra 
pripažinę Lenkijai.

Mikolaičikas dalyvavo 
Jungtinių Tautų Maisto ir 
Žemdirbystės Organizacijos 
konferencijoj Kopenhagene, 
rugs. 9 d.

Su Belgijos Lėktuvu 
Žuvo “Tik” 26 Žmonės

Newfoundland. — Esą 
patirta, jog Belgijos lėktu
vo nelaimėje 18 žmonių iš- 

I liko gyvi, o žuvo 26. Lėktu
vas nukrito į “dykumos” 
mišką ties Ganderiu. Gyvie
ji sunkiai sužeisti. Armi
jos lėktuvai stengiasi juos 
išgelbėti.

nedarys jokių politinių pa
reiškimų, iki pasibaigs tai
kos konferencija Paryžiu
je.”

Prezidentas rugsėjo 19 d. 
per telegrafinę rašomąją 
mašiną “kalbėjosi” su vals
tybės sekretorium Byrnesu
Paryžiuje.

Ant rytojaus po to pa
sikalbėjimo Trumanas pa
reikalavo, kad Wallace pa
sitrauktų iš prekybos se
kretoriaus vietos. Tuo bū
du prezidentas vėl sulaužė 
savo duotąjį pasižadėjimą 
Wallace’ui.

.._____________ _

k. ■‘jfrįfrsĮ-L*I--1

------------“------- —-—•------- -------------—-------- . ._____ i



President.....................
Secretary Treasurer.
Editor..........................

>1 
uiI

< ■

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

SUBSCRIPTION 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 . ..............

Antras Puslapis

ii

USA Komunistų Partijos Sukaktis
Būtų klaida sakyti, jog Amerikoje kova dėl socia

lizmo prasidėjo tik prieš 27-rius metus, kai gimė Jung
tinių Valstijų Komunistų Partija. Ne! Kova prieš ka
pitalizmą, kova dėl naujos, darbo žmonėms geresnės 
santvarkos — socializmo — mūsų krašte, kaip ir ki
tuose kapitalistiniuose kraštuos, jau seniai buvo darbi
ninkų vedama. Marksas su Engelsu, išleisdami savo 
veikalą “Komunistų Manifestą,” padėjo suglaustą moks
linį kapitalizmo analizą ir pateikė komunistiniam darbi
ninkų judėjimui dėsnius, pagal kuriuos jie veikdami ir 
kovodami pasieks socializmą.

Komunistinės partijos įsikūrimas Jungtinėse Vals
tijose buvo tuo reikšmingas, kad ši partija, kaipo dar
bininkų klasės avangardas, suėmė į savo programą ir 
savo principus visa tai, ką yra geriausio davę žymieji ko
munistinio judėjimo vadai — Marksas, Engelsas, Leni
nas,—taipgi suėmė visas praeities ne tik Amerikos dar
bininkų kovų pamokas, bet ir iš pasaulinių didžiųjų įvy
kių: Paryžiaus Komunos, 1905 m. revoliucijos, ir, svar
biausia, Didžiosios Spalio Revoliucijos Rusijoj.

Komunistų partija Amerikoje yra vienintelė dar
bininkų klasės revoliucinė organizacija, kovojanti ne tik 
už taiką, už geresnį darbo žmonėms gyvenimą šiandien, 
bet ir už naują rytojų, socialistinę santvarką/nes ji gerai 
supranta, jog istorinę progreso eigoje rolę kapitalizmas 
yra jau suvaidinęs ir jis šiandien milionams darbo žmo
nių gali teduoti tik nuolat pasikartojančius krizius, de
presijas ir karus.

Jungt. Valstijų Komunistų Partija, gyvuodama ypa
tingose sąlygose, išgyveno nemažai vidujinių krizių ir 
didesnių bei mažesnių sukrėtimų. Tačiau tai nepalaužė 
partijos narių pasiryžimo kovoti, šviečiant darbo žmones 
ir vadovaujant jiems kovose už laimingesnį rytojų.

Šiandien prieš Jungt.. Valstijų Komunistų Partiją, 
kaip ir prieš visą mūsų tautą, stovi milžiniškos svarbos 
klausimas: kaip suvaldyti karo ruošėjus, kaip pakirsti 
sparnus Wall stryto imperialistams, besisiekiantiems 
mūsų kraštą ir visą pasauli įtraukti į tretįjį pasaulinį 
karą—baisesnį, žiauresnį, negu praeitasis.

Wall stryto imperialistai, per mūsų valstybės de
par mentą, švaistosi atomo bomba, grūmoja karu Tary
bų Sąjungai ir mojasi užvaldyti pasaulį, kad patiems bū
ti jo viešpačiais. Tai nėra koks tai išgalvotas prasima
nymas, tai tikrovė, kurią mato kiekvienas, turįs akis.

J. V. Komunistų Partija, kaipo nedalomoji dalis mū
sų tautos, mūsų krašto darbo žmonių, kovoja prieš Wall 
stryto imperialistus, konsoliduodama savo ir darbininkų 
klasės pajėgas anti-karinei veiklai. Partija ragina visus 
toliau numatančius darbininkus stoti į josios eiles, švies
tis, šarvuotis marksizmu - leninizmu ir stovėti taikos 
reikalų sargyboje, kol dar nepervėlu.

Kurie dalyvavo didžiajame komunistų mitinge — 
rugs. 19 d. Madison Sq. Gardene New Yorke — tie aiš
kiai matė ir girdėjo trumpoje formoje suglaustą USA 
Komunistų Partijos programą tuoj autinei veiklai. Apie 
tąjį mitingą buvo platokai rašyta ir mūsų dienrašty j.

Lietuviai darbininkai, kaipo dalis Amerikos darbi
ninkų judėjimo, taipgi privalo stiprinti savo klasės par
tiją. Tie, kurie jau yra jos nariais, privalo susiveiklin- 
ti, o tie, kurie dar nėra jos nariais, turėtų jais būti. Na- 
cionalis Lietuvių Biuras yra pasiryžęs ligi Naujų Me
tų įrašyti į partijos eiles nemažiau 300 lietuvių darbi
ninkų.

Amerika šiandien yra pati svarbiausia pasaulinio 
kapitalizmo tvirtovė, tad Amerikoje privalo būti ir tvirta 
komunistinė partija.

Vyriausias mūsų šūkis šiandien tebėra: kova už tai
ką! Šis šūkis privalo būti (ir bus!) visos amerikiečių 
tautos šūkiu!

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays;

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

Tel. STagg 2-8878

..... Jos. Weiss
D. M. Sholl

__ Roy Mlzara

Pirmadienis, Rugsėjo 23, 1946

San Francisco, CalWilkes-Barre, Pa 4

I

B

O

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

Laisve—rLiberfy, LitKuaniari Daily

5 7 ■ i? A J/.JU

. Desetkai jieškančių buto atsiliepė Į paskelbimą, išran- 
duoti šią stubą Daytone, Ohio. Bet pribuvusiems pasa
kyta, kad jie išpildytu aplikacija ir paliktų su $2 rank
pinigių jų patikrinimo lėšoms. Kada žmonės dasigirdo, 
jog tie $2 nebus grąžinami, skundai pasiekė OPA, kuri 
pradėjo tyrinėti.

Prakalbos, Vakarienė-Šokiai
Sekmadienį, rugsėjo (Sep

tember) 29, Lietuvių Progre- 
syvio Kliubo Salėje, 325 E. 
Market St., 3 vai. po pietų, 

: kalbės J. Gasiūnas, LDS pre- 
I zidentas, iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami lietuviai ir lietu
vės: Kviečiame jus dalyvauti.

i Išgirsite daug naujo, kas da-
i bar pasaulyje dedasi, kaip 
reakcionieriai kursto naują 
karą, kas dedasi Paryžiaus 
konferencijoj, kaip Lietuvos 

| reikalai stovi, už ką reikia 
balsuoti rudeniniuose rinki
muose, ir tt.

Prakalboms įžanga nemo
kama. '

Po prakalbų, 6 vai. vakare 
! bus toj pačioj vietoj vakarie
nė ir šokiai prie geros muzi
kos.

Rengia LDS 7 kuopa ir 
LLD 43 kuopa.

vo gražūs ir chorisčių buvo 
virš 25-kios. Pas mus tokių 
nėra, mūsų vaikinai pusėtinai 
kieti. ,

Man padarė labai gerą 
įspūdį mūsų draugai ir drau
gės į žiemius. Jie visi dar 
smarkūs, gyvi, dirbo iki nu- 
sikamavimo ir niekas nesi
skundžia, kad pavargo.

Dabar mes žinome, kodėl 
jie tokioj mažoj kolonijoj su 
savo darbštumu sulygsta su 
mumis, Los Angeles.

Po lošimo vėl jie mus pri
ėmę su puikiausia vakariene. 
Tai taip mes ir užbaigėm vi
są darbą, svečiavomės ir link
sminomės, turėjome tikrai va- 
kacijas ir gerus laikus. Kiek 
girdėjau iš losangeliečių, tai 
visi yra labai pasitenkinę ke
lione ir draugais į žiemius.

R-ka.

San Francisco ir apylinkės 
lietuviai turėjome daug sve
čių ir viešnių iš Los Angeles, 
Chicagos ir Floridos rugsėjo 
1 d. Mat, ta diena čion buvo 
suruošta per Baltijos šalių 
Kultūrinę Taryba trijų aktų 
operetė “The Waking Vil
lage”, parašyta Walter Rai
los, muzika Dorothy Yuden. 
Dalyvavo visas Los Angeles 
Choras ir keletas pašalinių, 
viso virš 60 ypatų. Choro mo
kytoja Nellie Valaitis diriga
vo, o operetės autorius Raila 
režiseriavo.

Pittsburgh, Pa
visa vei-
nes ma- 
padarys.

Los Angeles, Cal
IŠ LIETUVOS PADĖKA UŽ DOVANAS

B. Kalakauskaitei ir
F. Pakalniškienei

Brangiosios tautietės!
Pirmiausiai a 11 eiskite, 

kad aš jums drįsau parašy
ti laišką, nors ir nepažįstu, 
bet kaipo mano tautietėms 
lietuvėms. Aš nuo jūsų esu 
gavus dovanas 1944 metais 
dėl dviejų savo dukterų, už 
kurias siunčiu jums padė
kos laišką, toli už Atlanto 
vandenyno. Tariam šimtą 
kartų ačiū.

Aš, kai jūsų dovanas ga
vau 1944 m., tuomet dar 
gyvenau už Uralo, Sverd- 
lovsko srityje su trimis sa
vo vaikais, o mano vyras 
buvo fronte Raudonojoj 
Armijoj. Aš gyvenau tenai 
nuo 1941 m. karo pradžios, 
kuomet hitleriniai fašisti
niai šunės okupavo laikinai 
mūsų gimtinę. Tarybinę Lie
tuvą. Mes evakuavomės lai
kinai ir tenai mes gyvenom 
antroj tėvynėj, kur mes bu
vom šiltai priimti. Pas mus 
skirtumų nėra, visos tautos 
lygios, ir visos lygiomis tei
sėmis gyvena.

Dabar aš jau nuo 1945 
m. I mėn. gyvenu savo gim
tinėje, Tarybų Lietuvoj. 
Mūsų kraštas nukentėjo: jį 
nualino, išplėšė, sugriovė 
vokiškieji fašistiniai grobi
kai. Už tai jie gavo ir dar 
gaus bausmės už savo dar
bus. \

Dabar pas mus vyksta 
atkuriamas darbas. Mes vėl

, . i

greit atstatysime savo kra
štą. Mūsų liaudis žengia 
pirmyn, su entuziazmu, va-

Iš Los Angeles i San Francis
co su Operete “Kada 

Kaimas Nemiega”

Kadangi kelionė yra virs 
400 mylių, tai daugelis pra
dėjo važiuoti pėtnyčioj —

dovaujama Komunistų Par- ^ieni -T- i;yto\kltl P° Pietu> o
dar kiti atvažiavo į vieną die- 

, na, subatoj. Kaip lošimas, 
; taip ir kelionė nusisekė pui- 

Mes dabar tai tikrai esą- kiai, visi Los Angeles choris- 
me laisvi. Tik tarybinė san- tai yra pasitenkinę savo at- 
tvarka suteikė mums lais-1 liktu darbu ir sanfranciskie- 
vę. Tik dabar Tarybinėje 
Lietuvoje yra tikra nepri
klausomybė, tik dabar Lie
tuvos liaudžiai kelias atida
rytas į visas gyvenimo ša
kas ar sritis. Tik dabar Lie
tuvos istorijoj yra tikroji 
pirmoji nepriklausomybė ir 
laisvė Lietuvos liaudžiai.

Aš gyvenu dabar Tarybų 
Lietuvoje, Marijampolės 
mieste ir vis jumi minime 
ir neužmirštant, ir labai dė
kinga esu savo tautiečiams 
lietuviams, kad ir sunkiu 
laiku mūsų neužmiršot. Lin
kime jums geros sveikatos 
ir ilgai gyventi ir ateityje 
neužmiršti Tarybų Lietu
vos.

Šiuomi ir baigsiu rašyti. 
Jei gausite šį laiškelį, pra
šau atrašyt, lauksiu ir susi
pažinsime per laišką, būsi
me pažįstamos, nors ir toli 
vienos nuo kitų gyvenda
mos. Dar kartą dėkui už 
dovanas ir tariu sudiev. 

Kotinienė.
Antrašas: LTSR (Lietu

vos Tarybų Socialistinė Re
spublika), Marijampolė, Kę
stučio g-vė Nr. 5, būtas 3, 
Kotinienė Elena.

tijos ir tarybines vyriau
sybės.

labai pa
ir drau- 
pasiryži-

Rugsėjo 8 d. socialfašistai 
buvo surengę prakalbas Nau
jienų redaktoriui Grigaičiui 
Liet. Mokslo Draugijos Name. 
J. Stilsonas, pradėdamas pra
kalbas, sakė, girdi, Bimba iš 
Lietuvos sugrįžęs renka aukas 
dėl Vilniaus Instituto vėžį vy
ti laukan. Bet, sako, reikia 
bolševikus išvyti, o vėžys pats 
išeis. Matote, koks to pakvai
šėlio protas, ir girias, kad jie 
prikėlė iš numirusių socialis
tų 6-tą kuopą ir jos vardu 
surengė Grigaičiui prakalbas. 
Paskui kalbėjo Grigaitis. Jo 
kalbos žodžių neminėsiu, nes 
visi pažangūs žmonės žino, 
kas Grigaitis yra ir kaip me
lagingai jis kalba. Kalbėjo 
dviem atvejais, viską maišy
damas, kas tik pakliuvo ant 
liežuvio.

Manau, kad šis parengimas 
pasiliks ilgai visų atmintyje. 
Garbė lietuviams, kad jie ga
li ir tarp kitų tautų žmonių 
gražiai pasirodyti.

Aš nerašysiu apie 
kalą ir parengimą, 
nau, kad kiti tatai
Aš tiktai noriu savo įspūdžius 
pažymėti. Manau, kad Walter 
Raila užsipelno didelį kreditą 
už taip gyvo, • nenuobodaus 
veikalo parašymą. Mano su
pratimu, jis turėtų daugiau 
užsiimti panašių veikalų ga
minimu. Raila yra ne tik ge
ras veikalų gamintojas, bet ir 
puikus vaidintojas. Jis vaidi
no berno Petro rolėje. A. Le- 
vanienė puikiai atliko vientur
tės Marytės rolę. M. Pūkis 
vaidino Baltraus, turtingo val
dininko nedakepto sūnaus ro
lėje, M. Bush — Marytės mo
tinos rolėje, T. Remus— Vik- 
to rolėje, H. Zellin — Bro
nės rolėje, M. Levan as —tur
tingo ūkininko, Marytės tėvo 
Burbos rolėje, M. Levišauskas 
— M orto rolėje, Alvinas — 
Ralio, miesto viršylos rolėje, 
S. Tiknis — Juliaus rolėje, A. 
Valaitis — Jono 
Wise — Danutės 
Raila — Aldonos 
si savo pareigas 
kiai.

Didelė garbė priklauso cho
ro mokytojai Nellie Valaitie--y 
nei. Ji labai gražiai yra su- 
mokinusi chorą. ‘

Didelė garbė Los Angeles 
lietuviams už tokio veikalo 
pastatymą. Jie turi puikų cho
rą, ir dar gerai išlavintą vy
ru sekstetą ir duetą. Jie turi 
gražiais balsais solisčių. Jų 
choras tikrai muzikališkas.

Pas mus viešėjo draugė 
Margarete Liaudanskienė iš 
Floridos, kuri lankosi Holly- 
woode pas savo dukterį, žen
tą ir anūkę. Į San Francisco 
ji atvažiavo kartu su choru. 
Floridoje jinai užlaiko namą 
dėl turistų. Jie prašė, kad ku
rie atvažiuoja į Floridą, ap
lankytų ir ją. Jos adresas yra: 
Mrs. M. Liaudansky, 7945 N. 
W. 6th Ave., Miami 28, Flo
rida. Ji čia būdama paauko
jo Lietuvos vaikučiams $3 ir 
dienraščiui Laisvei $2.

Taipgi Roy Mijat paauko
jo Lietuvos vaikučiams $2 ir 
Laisvei $1. Dėkui jiems už au
kas.
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rolėje, A.
rolėje, M.

rolėje
atliko pui-

Daugiausia kabinę josi prie 
Sovietų Sąjungos, laukdamas, 
kada Amerika pradės karą 
prieš Sovietus. Tai bus, girdi, 
Sovietams kaput ir Lietuva 
bus laisva. Matote, žmonės 
nori taikos, o p. Grigaitis no
ri karo!

Buvo ir aukos renkamos 
dėl Lietuvos socialdemokratų, 
nes jie ten dirbą po žeme, 
kad “Lietuva būtu laisva.” 
Beje, Grigaitis raportavo, kad 
jie turėjo suvažiavimą Bosto
ne ir pakeitė vardą nuo so
cialistų į socialdemokratus. 
Aukų surinko $23, bet garsi
no, kad surinko $53. Susirin
kime buvo jiems pritariančių 
apie 22 — 6 socialistai, 6 
tautininkai ir 10 nei šen, nei 
ten, o 36 buvo, kaip jie vadi
na, komunistai.

Prakalbose Buvęs.

vi

čių ir Oakland iečių draugiš
kumu.

Tie geri žmonės pasitiko 
mus subatoj su dideliu ban- 
kietu, priėmė mus su geriau
siais valgiais, o mes jiems pa
dainavome keletą dainelių. 
Smagu buvo susitikti su tais 
gerais draugais ir draugėmis. 
Jie aprūpino mus, apie 50 
ypatų, valgiu ir nakvynėmis. 
Tai buvo didelis darbas to
kiai mažai lietuvių kolonijai.

Apie lošimą nieko nesaky
siu, tegul vietiniai pasako. 
Mano manymu, lošimas išėjo 
geriau, negu Los Angeles, nes 
čia buvo didesnis ir gražes
nis “steičius” ir draugas Ša
tas pridirbo grėblių ir dalgių 
tiek, kad beveik visiems ište
ko po vieną ir tikrai atrodė, 
kaip Lietuvoj. Man 
tinka mūsų draugų 
gių draugiškumas, 
mas ir energija.

žinoma, čia taip, kaip ir vi
sur — vieni dirbo p.erdaug, o 
kiti tik parėmė ateidami į pa
rengimą.

Atrodo, kad čia vadovauja
mas vietas užima daugiau mo
terys, kaip Mugianienė, Ka- 
rosienė, Sutkienė, Radienė, 
Burdienė, King, na, . žinoma, 
ir kitos, katrų nepažįstu.

Ypatingai Karosienė ir Mu
gianienė tikrai yra daug ver
tos ypatos. Jas mačiau pirmi
ninkaujant, morkas su bul
vėm skutant, prie stalų patar
naujant ir komitete visą biz
nį tvarkant. Jos abidvi varto
ja lietuvių ir anglų kalbas pil
nai. Tas, žinoma, daug reiš
kia, kada prisieina susidurti 
su visokių kalbų žmonėmis.

Iš vyrų mačiau daugiausia 
dirbant Kobliną, Šatą, Karo
są, Bųrdą ir kitus, kurių ne
žinau pavardžių. Vienas da- 

I lykas yra geras, kad jie rc- 
V. J. ir E. Stankai (po $1) Į mia iš širdies parengimus, jog 

būtų pelno. Aš mačiau, kaip 
vienas draugas nusipirko už 
$10 vertės “barcheks,” pats 
išgėrė stiklą ir kitiems pada
linęs po stiklelį, likusius, čie- 
lą saują, numetė už baro. 
Paskiau vėl mačiau jį perkant 
“barchečks.” Jeigu pas mus 
taip kas padarytų, tai būtų 
stebuklas. Tas draugas daug 
geriau padarė, numesdamas 
čekius, negu būtų už visus iš
gėręs ir ant rytojaus nesi jau
tęs gerai. Draugai pavieniai, 
katrie gyvena, kaip vadina 
“bachelors,” stebuklingai ne- 
skūpūs, leidžia pinigus, kad 
tik būtų pelno. Jie nupirko vi
soms choristėms po kvietką— 
gardenia, o vadovei, Nellie— 
orchid. Tas Jiems atsiėjo ga
na brangiai, nes kvietkai bu-

,x

So. Boston, Mass Easton, Pa
Madeline Mijat.kuo-

Baltimore, Mi

sa-
J. K. Nelesli.

LLD 
mas

vertės.
Vietinis LPTK,
P. Paserskis.

9-tą pasiuntėm į 
3 baksus naujų

fant-

Kuopos sekr.
K. J. Abakan

407 No. 13th St.
Easton, Pa.

Nutarta pakviesti

Binghamton, N. Y.

Geriausio pasisekimo
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Henry A. Wallace Pašalintas! '.
Prezidentas Trumanas pareikalavo komercijos sek

retorių Wallace’ą pasitraukti iš savo vietos.
Prezidentas tai padarė po ilgoko pasikalbėjimo su 

sekretorium Byrnes’u.
Rašant šiuos žodžius, mes nežinome motyvų, kuriais 

vadovaudamasis prezidentas padarė šį žygį. Atrodo, 
kad p. Byrnes’as, Vandenbergas ir kiti, esą Paryžiuje, 
pareikalavo Trumaną tai padaryti. Reakcininkai re- 
publikonai ir demokratai jau seniai to reikalavo.

Kaip ten bebūtų, dabar, pasitraukus Wallace’ui iš 
kabineto, iš jo bus išstumtas paskutinis velionio Roose,- 
velto draugas ir žmogus, vykdęs rooseveltinę programą!

Vadinasi, p. prezidentas ' atsipalaidojo nuo visų 
rooseveltinių žmonių, kaip jis atsipalaidojo ir nuo visos 
Roosevelto programos, kurią kadaise sakė vykdysiąs gy
venimam

Wallace’as išvytas iš kabineto dėl to, kad jis kovojo 
už taiką, prieš pražūtingą Byrnes’o politiką.

Amerikos liaudis, aišku, dabar tai žinos ir pagal tą 
ji veiks.

Geros Navynos
Rugsėjo 5 d. LDS 62 

pos susirinkime įsirašė į kuo
pos narius visa Šapokų šeima 
Franciškus, jo žmona Fran
ces ir jų dukriukė, 4 metų 
amžiaus, Barbora. Kuopos 
sekr. Olga Graham (šukiūtė) 
juos perstatė. Skaitlingas su
sirinkimas visus tris naujus 
narius entuziastiškai priėmė. 
Kuopos daktaras kvotėjas dr. 
J. Repšys pakviestas pribuvo 
į susirinkimą į ir atliko egza- 
minaciją naujai priimtų minė
tų narių. Daktaro pribuvimas 
yra gražus pasitarnavimas 
kandidatams ir organizacijai.

Taipgi šis susirinkimas nu
sitarė surengti iškilmingą pa
rengimą pagerbimui antro 
pasaulinio karo veteranų, LDS 
narių.
Cambridge’čiaus ir Brightono 
kuopas bendrai susidėti ■ to
kiam; parengimui. Į komisiją 
išrinkta *R. Niaura ir Frances 
Šapokienė.

N. Y. valstijos tarnauto
jam įvedama 37 valandų ir 
puses savaite.

13-tos Kuopos Susirinki- 
Ir Atsisveikinimas su V. 
Stankais 8 d. Rugsėjo.

Užbaigus kuopos susirinki
mą, buvo pakeltas klausimas, 
ar nebūtų gerai paremti Lais
vę su keliais centais. Visi 
draugai tam mielai pritarė. Ir 
sekamai paaukavo:

L. Tilwick ir T. Zavis pa
aukavo po $5.

— $2.
Po $1: T. Malikaitis, C. Ju- 

dickis, V. Danielius, A. Ūsas, 
K. J. Abakan, F. Martinkus.

Viso $18.
Varde Laisvės, tariu visiems 

širdingai ačiū.
LLD 13-ta kuopa nutarė 

pajieškoti 6-to Apskričio val
dybos, nes pereitų metų duok
lės į apskritį dar nemokėtos. 
Ir pasiliks ir už šiuos metus 
nemokėtos, jei neturėsime 6- 
to Apskričio sekretoriaus 
rašo.

Chinijos tautininkai 
kosi laimį Kalgane.

Gabi jaunuolė, LDS 6 k-pos 
narė, Florence žvirblytė, bai
gė Keuka College, birželio 
25, Senior Class of Nurses, su 
atsižymėjimu ir laimėjo sti
pendiją dėl užbaigimo moks
lo dėl College Degree. Dabar 
ji stojo j virš minėtą kolegiją 
tęsti mokslą toliau. Mano 
baigti ateinantį metą gegužės 
mėnesį.

Florence labai linksma yra 
laimėjusi stipendiją, taipgi jos 
motina Mary ir patėvis Jonas 
Kazlauskas. Abelnai mes visi 
džiaugiamės gabia jaunuole. 
Geriausio jums pasisekimo!

J. K, Navalinskienė.

Prašome visų, kurie turite 
drapanų arba finansiškai no
rite pagelbėti Lietuvos žmo
nėms, atneškite pas V. E. 
Stankevičių, 111 S. Poppleton 
St. Prašome priduoti drapa
nas šį mėnesį (rugsėjo-Sept.), 
nes norime greitai užbaigti šį 
12-tą siuntinį, kad Lietuvos 
žmonės gautų prieš žiemos 
šalčius.

Rugsėjo 
Brooklyną
drapanų ir batų. Tai stambi 
auka Jono Smalenskio Lietu
vos žmonėms.

Drapanų surašąs: Mote- 
19 suknelių, 12 švede-

Lankėsi retos ir mylimos 
viešnios, Elsie Žemaitytė — 
Van Berg, iš New York City, 
svečiuose pas savo tėvus, J. 
A. žemaičius, apie' porą sa
vaičių. Atlankė ir mus. Pasi
kalbėjus man su ja, sakėsi vis 
dar lankanti Columbijos Uni
versitetą.

Sykiu su ja būvo užėjusi1 rims
Judy šulskaitė, kur irgi yra rių, 8 sijonai, 3 siūtai, 4 kau- 
studentė, eina į College Mich, tai, 6 poros 'vilnonių pirštinių, 
valstijoj, šiuo laiku leido va- 8 kepurės. Vyrams 20 švede- 
kacijas pas rtiotiną ir patėvį 
Jozapaičius.

Abi jaunuolės gražiai atro
do. Jos ;yra LDS 6 k-pos na
rės.
jums.

rių,( 25 pops kojinių, 5 ke
purės, 4 poros kelnių, 1 ©ver
kautas, 6 poros batų.

Visi šie dalykai yra nauji, 
$186
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TEIS JUGOSLAVŲ 
ARKIVYSKUPĄir tuomi nubaustas

J

Chiango Lakūnai Užmušė 
20 Civilių žmonių

Be entuziazmo niekas 
vertingo nenuveikiama.

Pirmadienis, Rugsėjo 23, 1946 *
Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

Greit Atomų Jėga Galėtų 
Tarnaut Žmonijai, bet 
Ji Taikoma Žudynėms

Jau arti laikas, kad ato
minė jėga galėtų sukti ma
šinų ratus fabrikuose, kaip 
raportavo Amerikos moks
lininkai atominei Jungtinių 
Tautų komisijai rugs. 7 d. 
Jie sako, naudojant atomi
nę jėgą fabrikui varyti, lė- 
šuotų iš pradžios 26 nuo
šimčiais daugiau, negu kū
renant anglim, žibalu ar 
gesu. Suprantama, jog to
liau, ištobulinus atomų skal
dymą, jų jėga atsieitų pi
giau už paprastąjį kurą.

Jungtinių Tautų antrinis 
atominis komitetas tuo tar
pu pareiškė, kad jau dabar 
atomų jėga geriau tiktų 
plačiosiose pasaulio dyku
mose, negu anglis ar van
dens jėga. Šis komitetas 
tvirtina, kad atominės ura- 
niumo medžiagos vartoji
mas civiliams žmonių rei
kalams 100 kartų pigiau lė- 
šuotų, negu kariniams pa
būklams. Žymėtina, jog

Kodėl Atidėtas Trečios Bi
kini Atom-Bombos 

Sprogdinimas 
Prezidentas Trumanas 

neribotam laikui atidėjo 
trečios atominės bombos 
sprogdinimą jūroje ties Bi
kini sala. Ta bomba pradi
niai buvo planuojama iš- 
sprogdint giliame vandeny 
1947 metais kovo 1 d. Ofi- 
cialis pranešimas sakė, kad 
jau gana sužinota apie a- 
tom - bombos veikmę; todėl 
nereikią naujo bandymo.

Bet kitos žinios iš Wa
shington©, tarp kitko, nu
rodė tokius valdžios sume
timus:

1) Trečios bombos iš
sprogdinimą Sovietai pa
laikytų nauju grūmojimu 
iš Amerikos pusės ir juo 
smarkiau darbuotųsi išvys
tyti savo atominę jėgą. To
dėl geriau atšaukti šį ato
minį bandymą ir apraminti 
Sovietus.

Amerikos karininkai svajo- 2) Trečios atominės bom- 
ja tik apie pigesnę atom- • bos išsprogdinimas išeikvo- 
bombą, kad ją būtų galima tų dar 35 milionus dolerių. 

Bandymai su dviem atomi
nėm bombom ties Bikini lė- 
šavo bent 90 milionų dole
rių. Geriau tuos 35 milio
nus panaudot naujiems į-

pagamini už vieną milioną 
dolerių. Dabar ta bomba 
kur kas brangiau lėšuoja.

Washington© valdininkai 
kartais pašneka apie atomų 
skaldymo pritaikymą nau- rengimams karo laivuose, 
dingiems dalykams. Bet jie Tai įrengimai, iš kurių bus 
klauso generolų ir admiro- į laidomos didžiulės rakietos, 
lų, kurie pančioja ir varžo 
mokslininkus — neleidžia 
išvystyti atominę jėgą kas
dieniniams reikalams. Ar
mijos ir laivyno vadai viską 
karui taiko ir slepia: bijo, 
kad atominiai sekretai ne
iškiltu aikštėn, v

Pasaulio Užkariavimas
Imperialistų paveiktas, 

atominis mokslininkas pro
fesorius Haroldas Urey vie
šai pasiūlė, kad Amerika su 
atominėmis bombomis turė
tų užkariaut pasaulį, nes 
pavojinga esą laukti, kol 
kiti kraštai išvystys atomi- ’ stijų valdžia įrodė, kad ji- 
nę jėgą.
Atom-Bomba Užpuolimui tot atomines bombas, nors

o jos galės nešti ir atomines 
bombas į taikinius priešo 
šalyje.

“Niekas nevartos atom- 
bombų prieš laivus,” pareiš
kė prof. H. Rush, žymus a- 
tominis mokslininkas. Jos 
bus laidomos į priešo mies
tus, fabrikus ir kariniai 
svarbius pastatus. Ten jos 
padarys daugiau nuostolių, 
negu jūroje, sako Rush 
kiti žinovai.

Ruošiasi Naujoms 
Hirošimoms

Dabartinė Jungtinių Val-

New Yorko truckmanų susirinkimas M anhattan Center laike buvusio streiko. 
Šiame susirinkime jie atmetė viršininkų p asiūlymą grįžti darban be laimėjimo, su
grįžus pradėti derybas. Jie įsakė gauti nuo samdytojų pasiūlymus ir tik tada su
šaukti juos į susirinkimą. Kitame panašia meme susirinkime, įvykusiame rugsėjo 17- 
tą, jie tokius pasiūlymus gavo ir priėmė. Tačiau tik dalis miesto truckmanų palies
ta. Jie žada budėti ir, jei reiks, toliau kovoti už laimėjimus visiems tos darbo sri
ties darbininkams.

RETI TIESOS AKSIOMAI - KONCENTRUOTI 
KNYGŲ TOMAI

Šiandien yra toji rytdie
na, apie kurią rūpinaisi va
kar.

Knyga gali būti labai di
delė ir stora, bet jos 
cija visados trumpa.

Keiksmas niekam 
nepagelbsti.

esen-

daug

nėraJokia transakcija 
pelninga, jeigu ji nėra abi
pusiai pelninga.

Tarp dviejų gerų dalykų 
pasirinkimo nedaryk—abu
du pasirink.

Kuomet kalnas su žmo
gum susieina — dideli daly
kai įvyksta.

Niekad nebuvę dalykai— 
geras karas arba bloga tai
ka.

Gerai turėt omenyje ba
naną, kad kiekvieną sykį, 
kai tik apleidžia savo kekę 
—tampa nuluptas.

Pirmiau visa ko civiliza
cijoj stovi švarumas. Todėl 
bostonietis A. J. Kupstis ga
mina “atomines švarinimo 
bombas” E-Zol—ir tai gana 
stambi šiandien naujiena.

Ar darbininkai iš tikrųjų 
galėtų sustabdyti karines 
žmonių skerdynes? Taip, ir 
labai lengvai— pasauliniai 
visuotinu streiku! Tą kiek
vienas šiandien mato iš ne
senai buvusių ir tebevyks
tančių transportacijos strei
kų, kurie ima ir sustabdo 
viską, viską suparalyžiuoja.

“Genys margas,
Svietas dar margesnis.”

MARGUMYNAI
Rašo EKSAS

Durpių Vartojimas Trąšai 
Ir Kraikui — Naudingas ir 

Derliui ir Gyvuliams
dais kraiktu mėšlu. Šio 
Šimo įtaka buvo žymi 
ir antrais metais, nes 
mišinių pasėti rugiai davė 
21 nuošimčiu didesnį derlių 
dirvoje, ' tręštoje di 
mėšlu.

Sveikesni Tvartai
Durpių kraikas ir gyvu

liams daug naudingesnis, 
negu šihudų kraikas. Dur
pės tvartuose sugeria ne 
tik daug srutų, bet ir dujų. 
Dėl to tvarkai būna švares
ni ir oras juose sveikesnis. 
Vartojant kraikui durpes, 
nejuntama aštraus amoni
jako dvoko, kuris kenkia 
gyvulių sveikatai.

Šiaudais kraiktame tvar
te kiekvienoj kvortoj oro 
yra 50 nuošimčių miligra
mo amonijako, o durpėmis 
kraikiant, tiktai 3 nuošim
čiai miligramo amonijako.

Tas amonijakas susigeria 
į durpes ir praturtina jas

Jungtinių Valstijų bend
rojo karinio štabo taryba 
savo raporte sakė:

“Mes turime kas minutę 
būti pasiruošę energingai 
atmušti bet kokį gręsiantį 
atominį užpuolimą... Atomi
nio ginklo išradimas nepa
keitė pastovaus karinio 
dėsnio, kad ofensyvo (už
puolimo) jėga yra geriau
siai apsigynimas. Todėl, kol 
bus galima bent įsivaizduot, 
kad atominės bombos galė
tų būti pavartotos prieš 
mūsų šalį, tol ši taryba ra
gina Avis gaminti atomines 
medžiagas, daryti tyrimus 
ir statyti įrengimus visose 
srityse, turinčiose ryšio su 
atominiu karu.”

Kas čia iš tikrųjų perša
ma? Nagi, kad pati Ameri
ka turi užpult bet kurį kitą 
kraštą, jeigu amerikonai 
bent nužiūrės, kad tas kraš
tas galėtų bet kada gręsti 
atominiu pavojum Ameri
kai.

Washington© valdžia, be
je, buvo užgniaužus šią ka
rininkų raporto d 
“sekretną” raporte 
tik pulkininkas Bn 
wey paskelbė, ka 
Chicago j rugsėjo !
wey, Amerikos Chemikų 
Draugijos pirmininkas, bu
vo minimos karininkų' ato
minės tarybos narys.

i, ir tą 
posmą 

lley De
gdamas 

d. De-

galima būtų be jų apsieiti. 
Prez. Trumano valdžia be 
jokio reikalo leido atom- 
bombomis išžudyt daugiau 
kaip 100,000 vyrų, moterų 
ir vaikų Japonijos miestuo
se Hirošimoj ir Negasaki 
pernai rugpjūčio mėnesį.

Japonija tada buvo jau 
faktinai sumušta ir prašėsi 
taikos per tarpinfrikus, sa
ko admirolas William F. 
Halsey, Amerikos karo lai
vyno komandierius Pacifi- 
ko Vandenyne. Jie š. m. 
rugsėjo 8 d. pareiškė Buf
falo mieste:

“Pirmosios atominės 
bombos numetimas (į Hiro
simą) buvo nereikalingas 
bandymas. Kam parodyta 
pasauliui tas ginklas, kuo
met’ nereikėjo?”

Prezidentas ' Rooseveltas, 
suprantama, būtų uždrau
dęs masiniai žudyti civilius 
japonus atom - bombomis, 
kuomet Japonija jau taikos 
ieškojo.

Garsusis mokslini n k a s 
prof. Albertas. Einšteinas 
liudija, kad specialistai, ku
rie i š t o b u 1 ino atominę 
bombą, prašė prez. Truma- 
ną nevartoti jos prieš Hiro- 
šimą. Bet Trumanas pa
klausė savo karininkų, ir 
buvo įvykdyta atominė bai
senybė Hirošimoj ir Naga
saki, išžudyta daugybė civi-

Kaip Stipriai Laikosi 
Atom-Branduolio Dalys

Prof. Charles A. Thomas, 
atominių, projektų direkto
rius Oak Ridge, Tenn., sa
ko, jog atomo branduolys 
neapsakomai “tirštas”. Jis 
tvirtina, kad vienas kubinis 
centimetras grynų atomi
nių branduolių svertų 100 
milionų tonų.

Prof. Thomas tvirtina, 
kad jeigu piano styga taip 
stipriai laikytųsi, kaip susi
kibusios atominio branduo
lio dalelės, tai ant vienos 
stygos galima būtų suka
binti visus buvusius pirm 
karo Amerikos karinius lai
vus, ir juos atlaikytų viena 
piano styga .

lių žmonių, o amžinai suža
lota dar daugiau; ir tai be 
tikro karinio reikalo.

Ar galima tad smerkti 
tuos, kurie lygina ameriko-; 
nų žygius Hirošimoj ir Na
gasaki prie naciškų mirties 
stovyklų, kur vokiečiai tūk
stančiai žudė nieko nekal
tus kitataučius?

Bet amerikiniai imperia
listai ruošiasi tokius žygius 
pakartoti ir padauginti 
prieš Sovietų Sąjungą. Tuo 
tikslu jie kiekvieną minutę 
dieną ir naktį gaminasi 
daugiau atominių bombų.

Atominės jėgos atradi
mas galėtų tapti palaima 
žmonįjai. Bet fašistuojan-, 
čių imperialistų rankose ta 
jėga gręsia virsti baisiau
siu pasauliui prakeiksmu.

Kaip Įsisteigė 
Liberijos Respublika

Už įsteigimą vakarinės 
Afrikos respublikos, Libe
rijos, kredituojamas ameri
kietis Samuel Mills, iš Tor- 
ringford, Conn. Jis buvo 
pasiųstas ten kaipo pirma
sis Amerikos misijonierius 
įkūrimui sodybos išlaisvin
tiems Amerikos negrams. 
Pasekmėj jo darbo, įsikūru
si ši respublika.

Perkūno Neįveiktas 
žmogus

Middleton, Mass., 
na Arthur H. Teague, ku
ris gimė perkūnijos metu, 
buvo keturis sykius trenk
tas žaibo, keturis sykius 
eksplozijos išmestas į pa
danges, vis išlikdamas 
kiek nenukentėjusiu.

Aklai Vištai Grūdas, 
O Paukščiui—Penkinė

Princeton, N. C., tūlas 
Effie Belle Jone paukščio 
lizde užtiko $5, popierinę 
penkinę, kurią žinoma, pa
siėmė, įsitikindamas, kad 
paukščiams pasitaiko ne 
vien tiktai grūdą .rasti.

Medžiu Pavirtęs žmogus
Centralinėje Čilėje yra 

natūraliai išaugęs žmogaus 
pavydalo medis. Atrodo, 
kaip išsižergęs, einąs as
muo. Legenda apie šį medį 
sako, kad juomi yra paver
stas 
tūlas alyvų vagišius.

Anglai paskyrė nacį Fr. 
Buschą geležinkelių direk
torium jų užimtoj Vokieti- 
jos dalyj. __ _____

dili;

Turintiems aukštąjį krau
jo spaudimą, dr. F. J. Boris 
pataria valgyti svogūnus,— 
nepaisant kitiems nepatin
kamo jų kvapo. Būtų gerai, 
kad - dr. Borisas parašytų 
plačiau apie tai mūsų spau
doje. Pas mus randasi ne
mažai aukštakraujų.

Niekad nereikia nieko 
geisti kito, bet neapleisk ir 
savo, kas teisingai pelnyta.

Pr. Krienas.

Kiek Sprogstamosios 
Medžiagos A.-Bomboj

Anglai pranešė jog reikia 
bent 22 iki 66 svarų atomi
nės medžiagos, norint, kad 
atom-bomba gana smarkiai 
sprogtų. Ta medžiaga yra 
uranium num. 235 arba 
plutonium.

O Amerikos karo depart- 
mentas pernykščiame savo 
raporte (parašytame profe
soriaus Smyth o) sakė, jog 
tam turi būti puspenkto iki 
220 svarų atominės me
džiagos.

Tokios bombos išsprogdi
nimui reikia sudėtingo me
chanizmo; todėl jinai dide
lė, nors atominės medžiagos 
bomboje būtų tik 22 svarai.

Nanking. — Chinijos 
Chiang Kai-sheko tautinin
kai, vartodami amerikinius 
lėktuvus, bombardavo ir ap
šaudė ehinų komunistus 
Kalgan srityje ir, be kitko, 
užmušė 20 civilių žmonių, o 
pavojingai sužeidė dar ke- 
turioliką.

Tautininkai sakosi at
griebę nuo komunistų Feng- 
chen miestą.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia areštavo katalikų 
arkivyskupą Al. Stepinacą 
kaip kriminalių žygių kurs
tytoją prieš vyriausybę.

Per vokiečių okupaciją 
Lietuvoj buvo labai suma
žintas dirvų derlingumas. 
Hektaras žemės pirm karo 
vidutiniai duodavo 12 dvi
gubų centnerių grūdų, o 
pirmaisiais metais po vo
kiečių išvijimo vos 8 dvi
gubus centnerius.

Derlingumas svarbiausiai 
'sumažėjo dėl to, kad dirvos 
buvo per silpnai tręšiamos 
mėšlu. O mėšlo kiekiai nu
puolė dėl to, kad vokiečiai 
sunaikino beveik 50 nuo
šimčių Lietuvos gyvulių.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
gyvulių skaičius smarkiai 
dauginamas, bet mėšlo dar 
toli gražu nepakanka nor
maliam dirvų įtręšimui. Jo 
kur kas daugiau reikia.

Lietuvos vyriausybė to
dėl įpageirojo visas valdines 
įstaigas, parti jines organi
zacijas ir valstiečių ūkius 
naudoti durpes mėšlui pa
pildyti.

Agronomas K. Vasaris azotu (nitrogenu), taipgi ir 
todėl rašo Valstiečių Laik-|oras apsišvarina. Todėl ir 
raštyje: | gyvuliai būna sveikesni,

Durpės mūsų krašte trę-I produktingėsni. 
Šimo reikalams dar visai 
mažai naudojamos. Tuo 
tarpu jo< sudaro labai svar
bią priemonę mėšlui padau
ginti. Durpėmis galima lau
kus tręšti; be to, jos skai
tomos geriausiu ‘kraiku 
(pakratais), ir iš jų galima 
pagaminti aukštos vertės 
pūdymus (kompostus).

Mūsų broliškose respub
likose kolektyviniai ir ta
rybiniai ūkiai labai plačiai 
vartoja durpes laukų trę
šimui ir kraikimui; tuo 
būdu jie beveik dvigubai 
padidina mėšlo kiekį.

Durpes Kaipo Trąša
Durpės kaip trąša tuo 

naudinga, kad jos turi ne
mažus maisto medžiagų 
kiekius. Samaninės, mažai 
sutręšusios durpės šimte 
dalių turi apie 1 dalį azoto 
(nitrogeno), 5 nuošimčius 
fosforo ir 3 nuošimčius ka
lio (potassium) dalių. O že
mųjų durpynų sutręšusios 
durpės kiekviename šimte 
dalių turi pustrečios dalies 
azoto, 1 dešimtadalį fosfo
ro ir 1 šimtinę dalį kalio.

Taigi papildžius fosforo 
ir kalio kiekius mineralinė
mis trąšomis, galima dur
pėmis dirvas įtręšti labai 
gerai.

Tačiau durpės patręšia 
dirvas daug geriau, kai pa
vartojame durpes kraiki
mui (pakratams) arba per- 
pūdome jas, sumaišę su 
mėšlu. Joks kitas kraikas 
taip nepagerina mėšlo, kaip 
durpės.

Kraikas
Durpės sugeria daugiau

sia skysčių. Samaninės dur
pės sugeria skysčių apie 25 
kartus daugiau, negu pa
čios sveria.

100 kilogramų šiaudų su
geria ne daugiau, kaip 240 
kilogramų skysčių; o 100 
kilogramų samaninių 
pių sugeria net 1,600 
gramų skysčių, kurie 
na mėšlą. Žymėtina, 
juo daugiau mėšle 
skystųjų atmatų, tuo 
las vertingesnis. Tatai ge
riausiai parodo tyrimai.

Taip naudojant durpes, 
18 nuošimčių daugiau užde
rėjo vikių-avižų mišinys ir 
bulvės, negu patręšus šiau-

dur- 
kilo- 
geri- 
kad 

lieka 
mėš-

trę- 
dar
po

Penimi Buliai
Tiriant tris grupes bulių, 

jie visi buvo vienodai šeria
mi; bet vieni buvo laikomi 
kraiktame durpėmis tvarte, 
kiti šiaudais kraiktame 
tvarte, o treti visai ne- 
kraiktame. Ir štai kas pasi
rodė :

Durpėmis kraiktame 
tvarte penėjimo metu per 
tą patį laiką priaugo bu
liams pusdevyniolikto nuo
šimčio svorio; šiaudais 
kraiktame tvarte 16 nuo
šimčių svorio, o visai ne- 
kraiktame tvarte — tiktai 
apie 11 nuošimčių.

Panašiai kraikas atsilie
pia ir karvių pieningumui.

Karvių Pieningumas ir 
Durpių Kraikas

Štai 80 karvių buvo sa
vaitę laikomos šiaudais 
kraiktame tvarte, kitą sa
vaitę — durpėmis kraikta
me tvarte, trečią savaitę 
visai nekraiktame.

Vartojant šiaudų kraiką 
(pakratus), karvės per sa
vaitę davė 640 kibirų pieno, 
o naudojant durpių kraiką 
— 652 kibirus pieno.

Per eilę savaičių, tos kar
vės buvo kas savaitę per
varomos į skirtingai kraik- 
tą tvartą, ir vis su tokio
mis pat pasekmėmis. Kai 
tik karvės pervaromos į 
durpėmis kraikiamą tvar
tą, jų pieningnumas tuoj 
žymiai padidėja. Grąžinus 
jas į šiaudais kraikiamą 
tvartą, pieningumas nupuo
la.

Durpės sugeria amonija- 
ką, kuris šiaudais kraikia- 
mame tvarte išgaruoja 
oran; o išgaruodamas, jis į 
nusineša iš mėšlo ir dide- ; 
liūs azoto kiekius; taigi 
mažina ir mėšlo trąšuma.

Durpėmis kraikiamame 
tvarte laikomi gyvuliai ke
leriopai produktingėsni.

Lietuvos Durpynai.
Lietuvoj durpynų plotai, 

iš kurių galima imti durpes 
kraikui, yra gana dideli —• 
apie 68,000 hektarų.

Durpės labai naudinga 
sudėti kartu su pūdomu 
mėšlu (kompostuoti).

(Tąsa 5-me pusi.)
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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 sęll beer ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to bo consumed off the

Eąltve-rUberly, ĮJtKufąnian Daily,

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 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to bo consumed off the

PlrmadievGr IMS

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 107 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 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN
735 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 265 has 
to sell beer_ _____ ___  ___
tfie Alcoholic Beverage Control 
4813 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
NATHAN MECHICK 
4813 Church

Y. R

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

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Ave.,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 930 has been issued to undersigned 
to sell beer at retail lAider 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 Licensž No. 
GB 2381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
102B Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SYLVIA
102B Nassau Ave.,

& PHILIP ALPERIN
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

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

be consumed on the

LOUIS
1102 Clarkson Ave.,

NOGIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1491 has been issued/lo the undersigned 
to sell beer at retail u: 
the Alcoholic 
640 Stone 
County of 
premises.

ler Section 107 of
Beveragd’ Control Law at 

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

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

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 709 has 
to sell beer 
the Alcoholic
55 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL BALINT & SAMUEL L. ALLRED 
55 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigneel 
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.

2405
DAVID GEDULT

86th St., Brooklyn, N. Y.

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

SALVATORE 
Vegetable &Ricci’s

762 McDonald Ave.,

RICCI
Grocery Store

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 that License No. 
GB 1006 has been issued to tha 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

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

310 — 4 th Street, 
County of Kings, to 
premises.

the

310 4th
JAMES 
St.,

CARUSO
Brooklyn, N.

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 Beverage Control law 
at 361 DeKalb Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

361 DeKalb
ELI S.
Ave.,

KRAUSE
Brooklyn, N. Y.

f

Fl

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

GOBEY
Brooklyn, N. Y.

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 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

185 Norman

NO'! ICE is

LOUIS 
Avenue,

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

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

SELIG PUGATCH
1891 — 50th St.. Brooklyn, N. Y. R

NOTMME 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 
2365 — 86th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SUSY
2365 — 86th Street,

COLA
Brooklyn, N. Y. R

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 
69 Beadel 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

69 Beadel
EMILIA GARDELLA 

St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE
EB 1729 __ ,___  ______  .... ________
to sell beer at retail under ‘Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1402 Newkirk Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE & LEO
1402 Newkirk Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MERMELSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
305 Bond 
County of 
premises.

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

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 
5301 Church

Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE l.i

LOEB & 
Avė.,

ARNOLD BAKER 
Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
GB 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alkoholie 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 Uw at 
239 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

239 Nassau

No.

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

NOTICE is
GB 1486 has been issued to the 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.

hereby given that License No.

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 
196 Howard Avenue, 
Couoty of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

196 Howard
MARTIN 
Ave..

HORAN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is .... _ _____ ....
GB 5980 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65-67 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.

NOTICE Is 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 that License No.NOTICE Is
QB 11191 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retell under Section 107 of 
the Ąlcohollc Beverage Control Law at 
1201 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN LIEBER’
1201 Foster Ave., Bropklyn, 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 tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NICHOLAS
1290 Herkimer St.,

bo 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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 976 has 
to sell beer 
the Alcoholic
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 I.«fayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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 pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GOULBOURNE NEWSUM & 
IRENE LEWIS 

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

the

Y.

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 Ląw at 
1099 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

1099

HELLARD FRANCIS 
(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 įjereby 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 
Į)rem i kch.
JOHN RIZOS & ANTONIOS ARGIANNIS 
15 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 623 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 teen Issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Bęverage Control Law at 
651 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.
SOL GOLDBĄUM & SAMUEL HELNER 

Goldbaum’s Delicatessen
651 Manhattan Ąvę., Brooklyn, N- Y.

.• Jr ,

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 Alcohoiic Beverage Control Law at 
1347 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

1347 Fulton St., 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 bo consumed off 
premises.

CHARLES PRACKLER & 
EDWARD BALZER .

Fulton St., Brooklyn, N.3061

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 972 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
419 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

419 Myrtle
MAX FRIEDMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

hereby given that License No.NOTICE is
GB 11581 has been issued to the undersigned 
to sell beer ' at retail under Section 107 of 
the
2922 — Avenue S, 
County of Kings, to 
premises.

GRACE
2922 — Ave. S,

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

SANTO LI
Brooklyn, N, Y. T

NOTICE is
GB 10785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

hereby given that License No.

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

DOMINICK TRAVAGLINQ
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N.' Y.

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

at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

525 East
HAROLD

7th St.,
GOODMAN

Brooklyn, N.

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 Control 
1866 Fulton- Street, 
County of Kings, to 
premises.

Law at
Borough of Brooklyn.

be consumed off the

1866 Fulton
FRIEDA 
St..

MAYDAG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 18182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alooholic Beverage Control 
Law a( 600 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HUGH CASEY 
(D-B-A Hugh Casey 
600 Flatbush Ave.,

Kings, to bo consumed

BUERY& ROSE 
Steak & Chop House)

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 
334 Myrtle 
County of 
premises.

MYRTLE 
334 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

AVE. DELICATESSEN, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ____ ____  __  _____ ....
EB 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
345 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

345 Myrtle
FRANK DOLANSKY
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 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alčoholic Beverage 
311 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
LUDWIG STRUNK &

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

HERBERT STRUNK

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.

2916
FRED CORDES

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 pf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANGELO AGRAPIDIS
1231 McDonald Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

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

Beverage Control Law at

No.NOTICE is 
EB 410 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1019 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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 
premises.

the

ALEX ABUGEL
898 Shepherd Ave., Brooklyn, N.

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.

691 Bedford
SAMUEL GROSS.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
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 tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
811 Grand Street, 
County of 
premises.

at
Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

811 Grand

ABRAHAM EDELSON 
(Small Profit Dairy)
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hpreby given that License No. 
GB 1810 hąs been issued tp 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 Kings, to bo consumed off the 
premises.-
EARLE E. TWIGG & SAMUEL E. TWIGG 

(Twigg B|os.)
370 Crescent St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 430 hąs 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 bo consumed off 
premises.

ABRAHAM & HAROLD HELLER 
(Heller Uros.)

172 Floyd St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICĘ is hereby given that Licens^ 
GB 115(53 has been issued tp the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 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 
(Dpane’s Frozen Foods)

1322 Aostrand Aye.., Brpojdyn, 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 ąt 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

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
40.7 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 Beverage Control Law at 
450 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

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 be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1881 has4 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 Kingf, to he consumed off 
premises.

VINCENT DE BENEDITTIS 
2079 Fulton St., Brooklyn, . N.

the

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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
653 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES SCATURRO
653 Grand St., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

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

No.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1195 has been issued to tho 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 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N.

No.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

760 Macon 
County of 
premises.

760 Macon
LOUIS BONESLLĮ

St., Brooklyn, N. Y. G

hereby given that License No.

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

NOTICE 
GB 1210 
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.397

the

Y.

hereby given that License No.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.

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

NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

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 Avenue, 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 skaiis 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

NOTICE is hereby given that License , No. 
GB 5941 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o( 
the Alcoholic Bqvęrage Contrpl Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tlta 
premises. '
NATHAN ERLICH % MORRIS A. KLEIN v 

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

NOTICE is
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 
premises.

FRANKEL
1004 Flushing Ave.,

be consumed off the

GROCERY
Brooklyn, N. Y. G

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 
premises.

190 Cypress
NICK CATANIA
Ave., Brooklyn, N.

Ko.

the

Y.

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.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

121 Macon
WILLIAM DONNER
St., Brooklyn, N. Y

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 
73 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ROCKOFF &
73 Tompkins Ave.,

hereby given that License

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHULMAN 
Brooklyn, N. Y. G

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 bo consumed off 
premises.

No.

the

hereby given that .License

GEORGE SOHL
418 Stanhope St., Brooklyn, N

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

THOMAS
108 Reid Ave.,

NoA

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

HAYWOOD
Brooklyn, N. Y.

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.

424 Sumner

NOTICE is

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

hereby given that License No. 
GB 2397 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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 
253 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

253 Graham

NOTICE is 
EB 652 h.įS 
to sell beer 
the
49 Liberty 
County of 
premises.

MAYER 
Ave.,

AWRICH
Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to

49 Liberty
ALFONSO 
Ave.,

be consumed on

GILMORE
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

No..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2010 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
569 Wilson 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

569 Wilson
LEO COHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
563 Wilson 
County of 
premises.

Beverage Control Law 'at 
Avenue,' Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

563 Wilson
FRED HOYER

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
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.

hereby given that License No.
<♦>
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FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St Hicksville, L. L, N. Y.

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.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE

STAGG 2-5043

MATTHEW P- BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-C172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibąiąs iki pa^kutiniąm 

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 EVergrcen 7-1661

*
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ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAUSKAB)

>

>

>

I

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kite prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa-, 
tarnavimu ir Mainomi* 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA

Telęfęnąą PopUj
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Jonas Kaškaitis
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(Tąsa)

Jau pusė po šešių. Lie
tus, mūsų laimei, apstojo. 
Vakaruose net išsišvietė 
dangus ir blykstelėjo sau
lutė. Bet šilta, tvanku, šu
tina... Gavom taksiuką, ir 
jis mus nuvežė seniau pa
žįstama man gatve į svai
nės būstinę. Gatvė atrodo 
kiek matyta, bet — daugiau 
medžių, didesnių medžių ir 
oleandro krūmų. Žydi, švie
čia, mirguliuoja oleandrų 
žiedai vakaro saulutei besi
leidžiant. Oras pasitaisė, 
kaip tyčia, kaip ant sutar
ties. * . g

Gi štai ir namukas, visas 
apaugęs aplinkui oleandrais 
ir kažkokiais kitokiais di- 
džialapiais krūmais. Bent 
trys augalotos palmės, tar
tum kariai ant sargybos, 
stovi grakščiai išsitiesę, už
sidėję žalias plunksnotas 
skrybėlės. Tai palmetės, 
savo rūšies palmės. Galves
tonas — oleandrų miestas. 
Taip jį vadindavo seniau, 
mano studentavimo laikais. 
Galima jis ir dabar taip 
vadinti. Oleandrų ir pal
mečių miestas. Jūrų brang
akmenis — Jewel of the 
sea...

I š s i laipinom, susinešėm 
vidun. Teresė mudu su i 
žmona supažindė su namu
ko savininke, Mrs. Weber. 
Pavadinkim ją sulietuvin
tai — Vėbriene. Mandagi, 
gerutė, nedidukė, žilutė se
nutė, gal kokių 60 metukų 
Ji maloniai mudviem per-j , . .
leido savo kambarį, o pati 
ėjo gult virtuvėn, per visas 
keturias dienas, ką mudu 
praleidom oleandrų mieste, 

’ nuo gegužės 13 iki; 17 die
nos. Iš viso tik keturi 
kambariukai, o gyvena čia 
normaliai 5 moterukės. 
K a m b a r ių ir Galvestone 
maža, sunku gauti. Tai

Dirba čia pat univer- 
John

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

mum čia taip buvo paran
ku, nereikėjo kur trankytis 
po viešbučius, kurie irgi 
kimštinai prikimšti...

Susėdom kiek pasišnekėt. 
Mano svainė atrodo apyge- 
riai.
siteto ligoninėj 
Sealy Hospital. Pas iėmė 
sau keturias dienas atosto- l
gų, kad su mumi pabūt 
kartu, pasižmonėt. Šeimi
ninkė Vėbrienė dirba nak
timis, irgi toj pačioj ligoni
nėj, prie vietos telefono. 
Dvi seserys prancūzaitės iš 
Naujojo Orleano — irgi toj 
ligoninėj slaugės: viena 
tarnyboj dieną, kita nakti
mis. O apačioj, rūsy ma
žytis kambariukas: jame 
gyvena senutė pavargėlė, 
gal kokių 78 metų. Dar 
žvali, truputį kuktelėjus 
moterėlė.

Kiek susipažinę, išsi
kraustė iš čemodanų kai 
kuriuos daiktus, drožiam 
vakarieniaut. Kur? Čia gal 
kokie penki kvartalai, pa
čiam pajūry — Jack Tar. 
Teresė rekomendavo. Pui
ku, einam. Traukiny nu- 
sisėdėjusiam kojos trokšta 

I pasimiklint. O čia tau vei- 
, dan kad jau pučia nuo jūrų 
i vėjas, tai pučia. Padeda iš
blaškyt tą sutrą visa-slogi- 
nančią, gaivumo tau pri
duoda.

Restorano esama moder
niško. Kambarys eina ra
tu. Čia paliai sieną suolai 

i iš abiejų šonų stalo, sienelė 
ir vėl stalai su suolais. Pa- 

i žmoniškai.- 
Dabar eime pajūriu pasi
vaikščiot. Jau sutemo. Gal 
kokia aštunta valanda. Tai 
bus gera pereit tuo gar
siuoju pajūrio plentu! O- 
ras tas nuo jūrų, vėjas nuo 
Meksikos užlajos toks man 
tada pasirodė gaivališkai 
puikus, kad tave va stačiai 
kelte kelia!...

Bet kas čia dabar pasi
darė? Apylinkę vargiai be
galėtum pažint, kad ne ta 
garsioji jūrų siena — Sea

&

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

i Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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- 
Jių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, del 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-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 

užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės 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 tabletėlės 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 
61648—Metro Sta., Dept. C, Lo» Angeles 55, Calif.

K »

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk

Wall. Seniau, mano laikais, 
tai buvo aukšta gražiai lan
ku išlenkta cementinė sie
na, miestui apsaugot nuo 
pakilusių jūrų antplūdžio. 
Galvestonas pergyveno ke
letą tvanų. Visu pajūriu ta 
siena gražiai apjuosė mies
tą didžiuliu pusračiu. Aukš
čio, regis 20 pėdų. Ant vir
šaus galima buvo 
dviem eit eilėj,- bet 
giai!...

Dabar jau visai 
Siena pasiliko. Bet nuo 
sienos, į miesto pusę eina 
dabar taipo pat pusračiu 
platus meksfaltinis kelias. 
Dabar jau nebebaisu nu
krist žemėn. Padaryta 
aukštas pilimas sulig pačia 
siena, sumūryta, sucemen
tuota ... Kur pirma buvo 
žemai apačioj daržai arba 
tik smėlio dyki plotai, da
bar net braška didžiuliai 
pastatai, viešbučiai, resto
ranai, valgyklos, aparta
mentų būstinės...

O iš kitos pusės, iš jūrų 
pusės, irgi nebetaip, kaip į 
pirma būdavo. Rytinėj 
miesto daly, ten, kur pir
miau, buvo jūrų sienos pra
džia, jūra buvo tada atslū
gus!, ir tik telkšojo lėkštas 
vanduo. Vietomis iš van
dens išsiduodavo net smė
lio plotai. Dabar ir pažint 
tų vietų nebegalima. Jūrą 
žmonės varyte nuvarė at
gal gal kokią mylią, kitą. 
Pripylė žemių, prisodino 
žolėse sužeidė pievas, išvedė4 
automobiliams kelią. Prisei- 
na nuo jūrų sienos pra
džios, kaip ji seniau būda
vo, nuo tos vietos priseina 
pereit gal mylia, sienos vir
šum, kol jau pradeda ro
dytis jūra. Ir ant tos nau
jos supiltos žemės pristaty
ta eilės namukų ir didesnių 
namų, studentams buvei
nių: mat, čia netoli medici
nos fakulteto skyrius, Tek
su valstijos universiteto 
dalis.

Mane šita naujovė labai 
dabar stebino. Einam visi 
trys ir kalbamės. Teresė pa
galiau man išaiškino, kaip 
ir kada vyko ir įvyko ta 
visa statyba. Matau savo 
akim: paaugėjo miestas, 
net ir šitam aklam, nuo jū
rų, rytiniam gale. O Tęre-

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

(217) 
— I

laisvai 
atsar-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

K«mp*> Broadway Ir Stone Ava, 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmoro 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam gar blngas laldotnvea

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

, -4.,
:1: - t tWKKnMMK

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 DIRBTUVĖS)

Pawtucket, Rhode Island
 (210-216)

siotė tik šaipos: palauk, 
girdi, pamatysi tu, kas de
dasi aname, vakariniam 
miesto gale...

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

(213)

PATYRUSIOS
KIAUŠINIŲ 

VAŠKUOTOJOS
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA
40 VALANDŲ SAVAITE
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Proga Pakilimams
LAND O’LAKES 

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

(217)

RANKOM ISSIUVINĖTOJOS 
IR PRISIUVINĖTOJOS 

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

SHARISTECKLER
50 Columbia St. (Arti Green) 

5-tos lubos, 
Newark, N. J.

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIU DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

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

(218)

J

(210-216)

Ėjom, ėjom plynu pajū
rio plentu, net pasišokėda
mi. Aš jas abidvi net pa
lieku tolokai užpakaly, pas
kui atgal grįžtu — ir vėl 
pasileidžiu mėšt... Po de
šinei vyliojančiai blizga nu
šviesti pastatų langai. Dul
svai mirguliuoja abyšaliai 
kelio aukšti švyturiai. O po 
kairei šnera, ošia jūra! 
Melsvai ji juoda, tik aiš
kiau boluoja atbėgančių 
vilnių karčiai... Kažkokio 

. jaunuoliško džiugesio per
imtas, maunu tik maunu 
pirmyn. Ir man dabar atro
do, kad va čia tai pats pui
kiausias, pats žavingiausias 
pajūrys. Kur čia su juo su
silygins Asbury Parkas ir 
šiaip Niū Džiorzės pajū
rys!... Pilna krūtine geriu 
aš jo gaivingąjį zefirą. Pro 
šalį, mane aplenkdamos, nu- 

‘kūrė dvi statūlingos meksi
kietės. Tik vėkstelėjo jų 
juodos garbanos, grakščiai 
dengdamos riestą nugarė-

Kažkaip net ir miego ne
sinori, o jau po dešimtai, ir 
tos dvi traukiny praleistos 
naktys nebuvo jau taip ge
rai išmiegotos. Sugrįžę tuoj 
ėjom gult. Šilta, tai langus 
palikom pravirus. Nakčia 
mane išbudino griausmas ir 
langenyčių brazdėjimas. 
Kad blykstels žaibas, tai 
taip ir nušviečia kambarį ir 
palangėj oleandrus. Ir tuoj 
triukšmingai nupleška 
griaustinis. Blyksi ir griau
džia, regis, ir galo nebus. Ir 
lietus pilia, net šniokšda
mas. Smarkiai veržiasi nuo 
jūrų vėjas.. Tai, bra, stebė
tina... Rodos, juk įšsilijo, iš
bjuro vakar visą dieną; 
vakare išsišvietė ir vakaras 
toks buvo puikus, o čia va 
tau, kad norėjai. Parodė, 
ką Galvestono. oras gali...

O ant rytojaus vėl išbu
dino vaiski saulė. Paskir- 
dau, žiūriu pro langą, pro 
vieną, pro kitą, pro trečią: 
puiku, gražu! Tik mirguliuo
ja žaliai peršvisdami olean
drų lapai. Lietaus, kaip ne
būta. Nusimaudžiau, apsi
taisiau. Išsijudino ir ma
niškė. Įėjo iš anapus kori
doriuko Teresiotė. Na, ei
me pusryčių. Ar nenusigan- 
dot griausmo?...

(Bus daugiau)

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, arba kas žinote, kur jis ran
dasi, pranešti man, už ką būsiu dė
kingas. Aš pats iŠ Lietuvos paeinu 
nuo Ziegų kaimo, Aluntos valsč. Ma-, 
no dabartinis antrašas: Justinas- 
Mikulėnas, 1054 E. 93rd Str., Chi
cago, Ill. . .(210-214) .

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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.
VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir Pusė Viršaus 
40 Valandų. 
Kreipkitės

EASTHAMPTON 
WEAVING CO. 
150 PLEASANT ST., 

EASTHAMPTON, MASS. 
TEL. EASTHAMPTON 690-M 

(217)

REIKALINGOS
MERGINOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

VICTOR
LAUNDRY SERVICE

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

(21.3)

NAILHEAD SETTERS
Nuolatinis darbas, 40 valandų 

savaitė, viršlaikiai.
FAIR MAID

NOVELTY ART CORP.
254 W. 34th St., N. Y. City

(215)

RAŠTINIŲ DARBININKES
ir

TYPISTES
Vislems Dcpartinontams

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Alga

5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės ant 
5-tų Lubų

46

Durpių Vartojimas Trąšai 
Ir Kraikui-Naudingas ir 
Derliui ir Gyvuliams

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Metant mėšlą iš tvartų, 

mėšlavietėje durpės maišo
mos su mėšlu, duodant eilę 
durpių ir eilę mėšlo. Taipgi 
vežant mėšlą į lauką žiemos 
laiku, krūvas kraunant, 
mėšlas eiliuojamas su dur
pėmis. Mėšle durpės perpū
va, pasidaro tinkamesnės 
tręšimui, ir pakelia mėšlo 
kokybę.

Be to, durpės vartojamos 
pūdinio gaminimui, mai
šant jas su piktžolėmis ir 
kitomis atmatomis. Tas pū- 
dinys yra aukštos rūšies 
trąša.

New Kensington, Pa
10 kuopa rengia prakal- 
kalbes LDS prezidentas 

Jonas Gasiunas.
LDS 10 kuopa rengia pra

kalbas trečiadienį, spalio 2 d., 
Slavų svetainėj, 1136 — 4th 
Avė. Prasidės 7 vai. vakare.

Kalbės LDŠ prez. J. Gasiu
nas, kuris tuo metu važinės su 
prakalbų maršrutu.

Svarbu visiems šios apylin
kės lietuviams dalyvauti. Iš
girsite daug naujo, kas dabar 
pasaulyj dedasi, kaip reakcio
nieriai kursto naują karą, kas 
dedasi Paryžiaus konferenci
joj, kaip Lietuvos reikalai 
stovi, už ką reikia balsuoti 
rudeniniuose rinkimuose.

C. Stashinsky,
LDS 10 kp. sekr.

LDS 
bas:

Dviejų šeimų mūrinis namas. 
Cypress Hills. 11 kambarių, 2 mau
dynės, 2 pečiai, vienas apartmentas 
tuščias. Kaina $9500. Išmokėjimas 
gali būti sutvarkytas sulyg jūs noro. 
J? L. Richards, Virginia 3-8739.

U (213)
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REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas
Vakacijos Su Alga*
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkes
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Inc.
MICHELIN BUILDING

MILLTOWN, N. J.
(219)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
DAILYDES 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS

$1.87J Į VALANDĄ .
' 5 Dienų Savaite

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 HEYDEN CHEMICAL CO. 

PENSNECK, PRINCETON, N. J. 
Tiesiai skersai nuo 
Geležinkelio Stoties.

(218)

STALIORIAI
Dailūs Rakandai

GERA ALGA
Viršlaikiai
BIVONA,

21216 West 1st St., Mt. Vernon, N.Y.
MT. VERNON 8-7575

(213)

BRONZE SUTAISYTOJAI 
PIEL A VOTO J AI 

Puikiausios darbo sąlygos 
Unijinė dirbtuvė.

Apmokamos šventės ir vakacijos 
SUPERB & IRON CO.

3064 Atlantic Ave., B’klyn.

MEDŽIO APDIRBIMAS
ReikalinRi darbininkai prie mašinų. Seivų, 
drožinėtojai, pavieniai. Formų darbininkai, 
diržiniai pjaustytojai, prie smėlinių popierių 
mašinos operatoriai (diržų ir kraštų). Ran
kiniai medžio tekintojai. Ferguson Bros., 720 
Monroe St., Hoboken, N. J.

(219)

METALO APDIRBĖJAI
Specializuojanti 

lydymu konstrukcija 
GARINIŲ KATILŲ

DARYTOJAI
IR LAIVŲ ĮRENGĖJAI 
GALI KVALIFIKUOTI. 

Blueprint pažinimas būtinas.

ALLOY FABRICATORS,
500 Market St., 

Perth Amboy, N. J.
(216)

A 'i *i- < įA r.

Personnel Dept.

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

(214)

REIKIA
MERGINŲ 

KAIPO SIUVAMŲJŲ MA
ŠINŲ OPERATORIŲ 

antrą j am šiftui. 
Patyrimais Nereikalingas. 
Ideališkos darbo sąlygos 
Vien tik viršaus 21 metų 

merginos tesikreipkite. 
NUOLATINIS DARBAS, 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės į Personnel Ofisą 

Divine Brothers
Company • 

200 Seward Avenue 
Utica, N. Y.

(213)

NAMŲ DARBININKĖ
Paprastas virimas, lengvas skalbimas, mylin- 

*ti vaikus. Patyrusi, gera alga, reikalingi 
liudijimai. BEnsonhurst 6-5124.

(213)

NAMŲ DARBININKĖ
Lengvūs skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Gori namai ir alga. Celia Gladstone, 
135 E. 94th St., Brooklyn.

(217)

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

$35 į savaitę.
H. M. ROBINSON

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

(213)

OPERATORĖS PRIE BLOUSES
GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

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

Brooklyn, Tel. WI. 9-5568
(213)

VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ 
Pagelbėjimui jaunai motinai. Guolis ant vie
tos ar kitur. Geri namai ir alga. Telefo- 
nuokite tarpe 10 ir 12. INgersoll 2-4474.
•(213)

OPERATORĖ (COAT) 
Turi būti patyrusi. Nuolatinis darbas, gera 

alga. MAURICE HANDLER,
545 8th Ave., N. Y. C.

(218)

REIKIA STALŲ APTARNAUTOJŲ 
Telefonuokite Mr. Miller ar

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

Dietician’s Office 
COLLEGE OF NEW ROCHELLE 

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

_____________________________________ (218)x

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.
X <218)

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. 66c j valandą pra
džiai. Taipgi LYDYTOJAI prie miaingio 
naujienybių džiūlerių. TERK ■ NOVELTY, 
2416 ATLANTIC AVE. BROOKLYN.

\ (814)
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n New Yorko Unijos Remia 
Wallace Kovą už Taiką

New Yorke Sąjūdis dėl 
Wallace Pasisakymo 
Ir Laiško

karto- 
Karto- 
pasidi- 
girdisi, 
išreiškė 
troški- 

iš vals-

Kur tik pasisuksi, mitinge 
ar gatvėje, kur tik susibūrė 
grupė žmonių, išgirsi 
j ant Wallace vardą, 
j ant su pagarba, su 
džiavimu. Iš tų kalbų 
atrodo, jog Wallace 
minių žmonių mintis, 
mus, viltis. Toks žodis
tybės didžio pareigūno, ko
mercijos sekretoriaus (minis
tro), žmonėms suteikė daug 
stiprybės ir džiaugsmo.

žmonės trokšta taikos. Wal
lace rodo vienintelį kelią iš
laikyti taikai — išlaikyti per 
draugingumą su Tarybų Są
junga, kaip tai skelbė velionis 
Rooseveltas.

Tą nepaprastąjį laišką, ku
rį Henry A. Wallace rašė 
prez. Trumanui — jo tekstą 
— darbininkų angliškas dien
raštis The Worker žada per
spausdinti šio sekmadienio, 
rugsėjo 22-ros laidoje.

New Yorko Darbiečiai 
Užgiria Wallace

Amerikos Darbo Partija 
pareiškė, jog ji užgiria ko
mercijos sekretoriaus Henry 
A. Wallace nusistatymą. Wal
lace šaukė mūsų šalies vyriau
sybę sugrįžti prie velionio 
Roosevelto politikos užrube- 
žiuose ir draugingumo su Ta
rybų Sąjunga.

Daugelis kitų organizacijų 
taip pat pasisakė tuo klausi
mu. Šapų komisijos šaukiasi 
specialius, susirinkimus ir pa
sisako. Tarpe pasisakiusių už 
Wallace poziciją yra Gimbels 
ir Sacks departmentinių krau
tuvių stewardai, atstovaują 
2,200 darbininkų.

Organizacijos šaukia masi
nius mitingus atvirame ore ir 
salėse pasisakyti tuo svarbiu 
klausimu, nuo kurio daug pri
klausys — kas bus: karas ar 
taika.

Protesto prieš Linčus 
Delegacija Išvyksta 
I Washington?

šeši šimtai American Youth 
for Democracy narių išvyksta 
į Washington^ šio pirmadie
nio rytą masinėje delegacijo
je protestuoti prieš linčiavi- 
mus.

Newyorkiečiai nebus vieni. 
Nacionalėjė “Crusade To End 
Lynchings,” Washingtone, da
lyvaus jaunimas, o taip pat ir 
senimas iš visų rytinių valsti
jų ir vidurvakarių. Iš daugelio 
miestų delegacijos vyksta au
to ir specialiais autobusais. Iš 
New Yorko išeina specialis 
“Anti-Lynch” traukinys šio 
pirmadienio rytą, 23 rugsėjo, 
7:30 vai.

' Newyorkiečių AYD prezi
dentas Leon Wofsy pareiškė, 
kad jo organizacija dalyvaus 
parodyti, jog “mes išmokome 
Vokietijos jaunimo pamokas. 
Mes nebūsime neveiklūs’, kuo
met pravedama didis neteisė
tumas. Amerikos demokratijos 
likimas yra surištas su likimu 
mūsų draugų negrų piliečių.”

Mrs. Mary McSweeney, 48 
m., mirė iššokus ar iškritus iš 
savo kambario antrame aukš
te namo, 415 W. 57th St., New 
Yorke.

I

Kodėl Wallace Išmestas 
Iš Mūsų Valdžios?

Šimtai Veteranų Pikiete 
Protestui prieš Algų 
Nukapojimus

Šis bus vienas iš svarbiau
sių klausimų, kuriuos žymūs 
kalbėtojai aiškins Lietuvių 
Komunistų Kliubo rengiamo
se prakalbose. Jos įvyks šio 
penktadienio vakarą, rugsėjo 
27-tą, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įėjimas nemoka
mas.

Komunistai, kaip pamena
me, turėjo teisingus atsaky
mus, aiškų ir istoriškai teisin
gą supratimą visų mūsų šalies 
ir pasaulio problemų. Jie nu
sakė Tarybų Sąjungos gyva
vimą ir pajėgumą apsiginti. 
Jie įspėjo pavojų įsigalinčio 
fašizmo ir desėtkais metų iš 
anksto pasakė, kad fašizmas 
prives pasaulį prie karo, jei
gu laiku nebus suvaldytas. Jie 
nusakė, kad Tarybų Sąjunga 
ir Jungtinės Tautos laimės ka-

rą. Tad tikrai įdomu, ką 
turi pasakyti apie mūsų 
riausybės krizę.

Prisiminus, kad Wallace 
buvę vienintelis prezidento 
Roosevelto politikos šalinin
kas mūsų šalies vyriausybėje, 
tas klausimas įgauna juo di
desnės svarbos.

Greta gvildenimo apie Wal
lace išmetimą iš valdžios, ren
gėjai savo lapeliuose dar 
skelbia kaipo diskusuosimus 
prakalbose šiuos klausimus:

Ką reiškia Lietuvos atstovo 
dalyvavimas taikos konferen
cijoje, Paryžiuje?

Kas kursto Ameriką į nau
ją karą?

Kalbėtojai — Antanas Bim
ba ir Rojus Mizara.

Dainuos Aido Choras, va
dovaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus.

jie 
vy- pi-

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

prieš karo kurstytojus, kova už taiką!”

(Pabaiga)
m. šiais metais rinkimi- 
kampanijoje Amerikos

pasi-

pro- 
visi

1944 
nėję 
žmonės taipgi privalo pasisa
kyti taip, kaip 1944 m. 
sakė.

Amerikos darbininkai 
gresyvė visuomenė ir
Jungtinių Tautų vienybės prie- 
teliai, nurodė kalbėtojas, šian
dien šimtu nuošimčių remia 
senatoriaus ; Pepperio ir ko
mercijos sekretoriaus Wal
lace’o išstojimus prieš karo 
kurstytojus, prieš Byrnes’o, 
Vandenbetgo ir Ko. užsieni
nę politiką, vedančią Ameri
ką ir visą pasaulį link karo.

Dennis’o (kalba buvo gili ir 
plati, dėstanti komunistų par
tijos poziciją visais svarbiai
siais šių dienų reikalais.

Kai dėl raudonbaubių, jis 
dar pridėjo:

“Draugai! Jeigu mes 
name Amerikos žmones 
sintis anti-komunistiniam 
dui, tai ne dėl to, kad 
patys jo baimintumės.
raginame dėl to, kad mums 
juo labiau rūpi šalies ateitis 
ir pasaulio taika. Tai yra dėl 
to, kad mes .norime apgink
luoti Amerikos liaudį, kad ji 
vienytųsi ir ryžtingai kovotų

prieš karą, prieš reakciją ir 
fašizmą.”

Paskutinis kalbėtojas buvo 
partijos pirmininkas Wm. Z. 
Fosteris, patiktas milžiniškų 
publikos ovacijų. Jo kalba bu
vo transliuota per radiją; jo 
kalba, beje, plačiau paduota 
pirmajame šeštadienio Lais
vės puslapyje, kur skaitytojas 
raginamas pažiūrėti.

Fosteris, kaip ir kiti kalbė
tojai, vyriausiai akcentavo 
reikalą kovoti prieš karo kurs
tytojus, prieš žalingą Byrnes’o 
politiką, kuri iš tikrųjų yra 
Wall 
tika.

Be 
nių 
scenų
Freedom 
gabių artistų-vaidintojų.

žodžiu, didžiulis pasimoji- 
mas pavyko kuo gražiausiai 
ir pasekmingiausiai; nepai
sant to, kad oras buvo nenor
maliai karštas, tūkstančiai 
darbininkų atvyko pasveikin
ti savo partiją jos gimtadie
nio proga ir jie patys pasiry
žo būti aktyvesniais, kov'inges- 
niais už taiką, už gražesnį 
gyvenimą, už skaistesnį ryto
jų. Nds.

stryto imperialistų poll

kalbų buvo ir dramati- 
pamarginimų — įvairių

rinkinys — “Cost of
— buvo suvaidintas

ragi- 
prie- 
nuo-
mes 
Mes

Mirė Alexander Rogers Sutartį Pasirašė 463

Brooklyne. Jis bu

(Rezgevičius)
Ketvirtadienį, rugsėjo 19 d. 

mirė Alexander Rezgevičius 
(Rogers). Gyveno 97 Harri
son Ave
vo 64 m. amžiaus. Kūnas pa
šarvotas
plyčioje, kampas B,ushwick ir 
Decatur, Brooklyne. Laidotu
vės įvyks rugsėjo 23 d., Holy 
Sepulchre kapinėse, East Or
ange, N. J.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Jadvigą, dukterį Ed- 
ną Lennon, sūnų Alexander, 
anūką, žentą ir marčią, 
gi giminių, gyvenančių 
field, Mass.

Per daugelį metų jis
dienraščio Laisvės skaitytojas, 
LDS narys 
pažangiojo

Draugei 
jos šeimai 
jautą.

grab. Donovan ko-

Truckman? Firmos
Unijos raštinė pirmą 

streiko dieną, 18-tą, buvo pil
na trucking firmų atstovų, 
norinčių ^pasirašyti su unija 
sutartis ir pradėti gabenti su
sikaupusias prekes.

Iki ketvirtadienio buvo pa
sirašiusios 463 firmos-firmu- 
kės, operuojančios 1,200 
sunkvežimių su 3,238 vairuo
tojais. Tačiau dar ne su visais 
susitarta. Unija skelbia, jog 
susitarta tik su 38 nuošim
čiais samdytojų.

po

taip- 
Pitts-

buvo

ir uolus rėmėjas 
judėjimo.
Rezgevičienei ir 
išreiškiame užuo-

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

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

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

Matyk &ią sujaudinančią velnialaivio “Pilgrim” kelionę įspūdingiausią visoj istorijoj... 
Matyk Alan L«dd vadovaujant 100 suraižytų bizūnais maistininkų desperatiSkame 
pasipriešinime prieš kiečiausią pasaulyje kapitoną—kad pataisytų brutališkąjj jūros 
įstatymą ir laimėtų vieną merginą, kuri dalinosi pavojum su JuqI.
—> PRASIDEDA RYTOJ <—

RIVOLI BROADWAI IR 49TH ST. '

r?

igyy.!
...

SKELBKITeS LAISVeJE

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir grocery krau- 

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

(210-215)
Parsiduoda 2 Namai. Vienas 13 

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

Kreipkitės po 6-tos vai.' vakarais. 
I Frank Chernik, 
Maspeth, L. I., N. 
HA. 8-1706.

57-23 63rd St., 
Y. Telefonas

(211-213)

veteranams mo-

veteranams tie 
siekia net $22 

O tai yra didis 
siekiančiam ve-

Penki šimtai veteranų 
kietavo Veteranų Administra
cijos raštinę, New Yorke, pra
eitą trečiadienį, protestui prieš 
nukapojimą 
kesties.

Nekuriems 
n u kapojimai 
per savaitę, 
smūgis amatų
teranų jaunimui. Praleidę po 
kelis mokslo ar amatui pasi
ruošimo metus kare, išvykę į 
karą beveik vaikais, sugrįžo 
jau suaugusiais vaikinais. Su
grįžo daugelis jau šeimų au
klėtojais, o kiti ilgai atidėję 
susidarymą šeimos. Jie labai 
skaudžiai pajunta atėmimą 
žymios dalies jų pajamų.

Pi kieto demonstraciją buvo 
iššaukęs CIO Veteranų Komi
tetas. Prie CIO tuo klausimu 
buvo prisidėję AFL ir kiti ve
teranai, kurie dirbdami moki
nasi amatų.

Daug Truckmany 
Tebestreikuoja

firmųDaugelis didžiųjų 
dar nepasirašiusios sutarčių, 
jų darbininkai nedirba.

Tarpe streikuojančių iš ma
žesniųjų šapų yra Laisvės kai
mynų A. A. Atlas truckma
nai. Faktinai, jie buvo privers
ti streikuoti. Jie tik pareika
lavę geresnių darbo sąlygų, 
trumpesnių darbo valandų.. 
Algų pakėlimo nei neprašę iš 
karto. Firma jiems įsakė išei
ti, paskelbė “lockout.” Kartą 
išėję, jie pareikalavo ir dau
giau algos.

Darbininkai,.’ 15-ka jų, nie
kad nebuvę unijistais, tik da
bar susirašę. Jie tebepikietuo- 
ja šapą, esančią ant Stagg St., 
tarp Union ir Lorimer Sts.

Mačiau.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

di-

s'

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Taipgi 
prez. Tru-

Wallace 
yra:

vei-

Ta- 
uni-

irprivalo pasveikint Wallace 
pasmerkti Byrnes’o vedamą ka
ro kurstymo politiką.

Truckmanai Vis Pasira 
šo Daugiau Sutarčių;
Byla prieš Uniją

zacija užvedė prieš uniją by* 
lą. Reikalauja iš unijos $10/ 
000,000 už streiku padarytus 
nuostolius (pamenate, streike/ 
laiku sakė, kad streikas nieko 
nereiškiąs. O kada didžiuma 
darbininkų streiką Jau laimė
jo, tada nuostolius skelbia pa
siekus net 10 milionų).

Lokalas 807 pasmerkė tą 
trucking associacijos pasišo- 
vimą kaipo “desperatišką ma
nevrą,” praktikuojamą tikslu 
pastoti kelią visiškam užbai
gimui streiko geru ir teisėtu 
būdu.

i

Užgirdamos buvusio Šalies 
vice-prezid. Wallace kovin
gą gynimą taikos ir patriotinę 
sargybą mūsų, šalies žmonių 
reikalų, daugybė New Yorko 
unijų ir atskirų lokalų pasiun
tė pasveikinimus ir padėkos te
legramas Wallace’ui. 
pasiuntė protestus 
manui.

Tarpe užgyrusių 
klą didžiųjų unijų

New Yorko Miesto CIO 
ri/ba. atstovaujanti šimtus 
jų, su šimtais tūkstančių narių.

New Yorko CIO Transporto 
Darbininkų Unija.

CIO Warehouse Workers Lo
kalas 65-tas.

American Veterans Commi
ttee New Yorko srities Tary
ba, atstovaujanti daug tūkstan
čių veteranų taipgi pasveikino 
Wallace ir pareiškė, kad kiek
vienas patrijotinis amerikietis

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 h.he Secretary of 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

(222)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Mnujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
UARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkifnų ir 1.1. Puikus 

ateičius au naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-6569

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGuNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

M

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

Mike leipus 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

sutartis su

sugrąžina į 
darbininkų, 
firmos dar 
nesitaria su

Praeitą penktadienį grupė 
firmų pasirašė
AFL Teamsters Lokalu 807- 
tu. Kontraktai 
darbus dar 400 
Dvi stambiausios 
vis tebesipriešina,
unija. Tuomi, aišku, padrąsi
na ir daug kitų laikytis nesu
sitarus. z

Pastangose sulaužyti uniją 
ir nušluoti jau iškovotuosius 
1 a i m ė j i mus, sunkvežimiais 
transportacijos firmų organi-

Neprarask Balsą!
Jeigu numanai turėsiąs iš

važiuoti iš miesto laike pilie
čių registracijos balsavimams/ 
gali užsitikrinti sau balsą nu
eidamas užsiregistruoti pirm 
išvažiavimo. Iš anksto regis
truojantis turi nueiti į savo 
apskrities Board of- Elections 
raštinę, Borough Hall.

Reguliarė piliečių registra
cija įvyks spalių 7-tos savaitę, 
baigiant 12-ta. .
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Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

£)

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PLIKI SALIUKė ,SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BO

kai

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL KVerrre«» 4-9612 .

■fm

ravi

IOVA1

0 ■■

DEAN
15 Jewels . . . $2475

N
m R

o

MM

CAMBRIDGE
X 15 Jewels . . . $2975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Pili
H* 1 m m 
f E

PATRICIA
17 Jewels . . . »24ZI

WEATRICf pi
17 Jeweto •. ♦ •

■■■
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2,-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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