
Paryžiuje.
Jei Tai Būtų Wallace’o 

Valia.
Hitlerinė Votis.
‘^Priesaika.’*

Rašo R. MIZARA

šiuos žodžius rašant, Pary
žiun renkasi trijų didžiųjų 
valstybių atstovai “Marshallo 
doktrinai’’ aptarti.

Greit matysime, ką ši kon
ferencija duos, jei iš viso ką 
nors teigiamo ji duos.

Netenka nei sakyti, jog 
“Trumano doktrina’’ nesuvai
dino to vaidmens, kokį prezi
dentas manė galėsiąs suvai
dinti. Pasaulis yra pasiilgęs 
taikos,- pasaulis nori juo grei
čiau atsistatyti sugriautą ūki. 
Amerika gali padėti jam at
sistatyti, tik klausimas, ar ji 
norės nuoširdžiai padėti.

Henry A. Wallace ne sykį 
jau yra sakęs: jei Amerika 
padėtų pasauliui statytis trak
torius, užuot stačius kanuo- 
les, — visam reikalui būtų ge
riau.

žiūrėsime, kaip viskas baig
sis Paryžiaus konferencijoje.
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GREEN ATMETA GENERAL) STREIKĄ PRIES TAFTO AKTĄ
Teisinas Nukaitino Komun. Vadą Eugene 

Dennisą, Girdi, už “Panieką Kongresui”
Džiūrėje Buvo Dideliu Ginču; Dennis Duoda Apeliaciją; Jis 

Paleistas už $10,000 Užstato iki Naujo Teismo
Washington. — Federa- 

lis apskrities teismas atra
do kaltu Eugene Dennisą, 
Komunistų Partijos sekre
torių, už tai, kad Dennis 
“paniekinęs kongresą”. O 
paniekinęs tuom, kad Den
nis atsisakė atvykti ir pasi-

i

Dar Vilniaus Institutui
Aparatūros už $1,580

Dr. Philip Auerbach’as, žy
dų reikalams k omisi j orderius 
Bavarijoje, pareiškė tarybi
niams spaudos koresponden
tams, vizituojantiems Bavari
ja:

—Pas mus anti-semitizmas 
iš naujo kelia galvą.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
jog hitlerizmas tebebujoja 
Bavarijoje, katalikiškoje tvir
tovėje. Bavariją valdo ameri
kiečiai.

Kiekvienam aišku, jog hit
lerinei vočiai pašalinti nėra 
lengvas darbas. Bet kiekvie
nas sutiks, kad mūsų valdovai 
nededa užtenkamai pajėgų jai 
šalinti.

Prancūzę Mainieriai ir 
Banku Tarnautojai 

i Tęsia Streiką

duoti kongresmanų Neame- 
rikinio Komiteto kvoti
mams, kuomet, komitetas jį 
oficialiai pašaukė. Dennis 
nepripažino tam komitetui 
teisės; sakė, jog Neameri- 
kinis Komitetas veikia 
prieš Jungtinių Valstijų 
Konstituciją.

Denniso advokatai duoda 
apeliaciją, ir iki naujo tei
smo jis paliuosuotas už 
$10,000 užstato. Teismo 
džiūrė buvo sudaryta iš še- 

| šių valdžios darbininkų ir 
šešių negrų. Jie ginčijosi 
daugiau kaip 5 valandas ir 
12 sykių balsavo, iki priėjo 
vieną sprendimą. Teisėjas 
Pine atsišaukė į nesutin
kančius nukaitinti džiūrės 
narius; jis patarė abejo
jantiems balsuoti su daugu
ma.

Džiugu pranešti visuomenei, kad Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas dar prideda Lietuvos Eksperimenti
nės Medicinos ir Vėžio Ligos Institutui aparatūros už 
$1,580.85. Tai reiškia, kad viso Amerikos lietuviai būsi
me pasiuntę’^ Institutui aparatūros ir kitokių daiktų už 
$80,065.00. Tfti trigubai tiek, kiek buvome iš sykio plana
vę. Tas tik parodo, kaip šiltai ir nuoširdžiai pažangūs 
lietuviai parėmė tą prakilnų reikalą.

Aštuntoji ir paskutinė Institutui daiktų siunta išeis 
už keleto dienų. Visi daiktai jau supirkti ir tiktai lau
kiam tarybinio laivo. A. Bimba.-

Darbo Federacij. Galva Žada per Teismus 
Naikinti Tafto-Hartley’o Vergovės Aktą 
Mainierių Protesto Streikas Apšlubino Plieno Fabrikus;

Metę Darbą Jau apie 400,000 Angliakasių

1

Tafto Aktas—Žingsnis i 
Fašizmą, Sako Maskva

Paryžius. — Franci jos 
mainieriai tęsia streiką, 
reikalaudami pakelt algą 
pagal maisto ir kitų dalykų 
pabrangimą. Jie sustreika
vo ypač todėl, kad seimas 
užgyrė socialistų ministrų 
kabineto siūlymus — suma
žinti vartotojams duonos 

! kiekį ir pakelti taksus deg- 
i tukams, tabakui, geležinke-

Savaitraštis New Republic lio bilietams ir kt. Komu- 
rašo, jog 131 demokratas kon-j nistų atstovai seime balsa- 
gresmanas balsavo išvien su vo prieš tokius siūlymus, 
republikonais už Tafto-H art-! 
]ey bilių; 20 demokratų sena-|j 
torių balsavo išvien su repu-: 
blikonais senatoriais Jungtinių į 
Valstijų senate.

New Republic žymi, kad, 
jei prezidentas Trumanas bū
tų dėjęs daugiau pastangų pa
traukti savo pusėn kai kuriuos 
demokratus, tai Tafto-IIartley 
bilius būtų buvęs atmestas. 
Bet Trumanas nedėjo reikia
mų pastangų.

Taigi dabar turime naują 
įstatymą, paga] kurį monopo
listinis kapitalas sieksis pa-1 
smaugti darbo unijas.

Kaip visa tai atsilieps į or- i ----- —---- • , ------
ganizuotą darbininkų judė.ii- i Danbury, Conn. Tapo; 000 pei metus, 
mą, liekasi palaukti ir pama-1 čia atgabentas ir kalėjiman1 Pl1v1nw 1Q11 " 
tyti. | pasodintas Bostono miesto

majoras James M. Curley.
Jis nuteistas pusę iki pus
antrų metų kalėti už tai, 
kad laiškais per paštą ap
gaudinėjo žmones, vilioda
mas iš jų pinigus. Curley 
su savo sėbrais išsuko 

1 $60,000, žadėdamas jiems 
pelningus karinius valdžios 
darbus.

Kol Curley tupės kalėji
me, tai majoro pareigas eis 
Bostono miesto raštinin
kas; bet Curley’ui vis tiek 
plauks majoro alga — $20,-

Maskva. — Sovietų laik
raščiai rašo, kad naujas 
prieš-darbininkiškas Ame
rikos įstatymas,
Hartley’o aktas, yra “žing
snis link fašizmo.”

Tebesti* eiklioj a bankų
tarnautojai, kuriems val
džia taipgi atsisako pakelti 
algą. Dalis krautuvių tar
nautojų sugrįžo darban. 
Valdžia žadėjo, kad jiems 
bus duodama bonai-primo- 
kėjimai už našumą darbe. | Sioux City, Ta. —

Kartojosi demonstracijos I reikalavimai įsteigti 
prieš valdžios algų ir kainų į pažangiai-demokratinę par- 
politiką. i tiją. ,

Tafto-

Auga 
naujų

Bostono Galva Curley Kalėjime 
Gaus $20,000 Algos Per Metus

Tačiau klaidą daro tie, ku- ! 
rie skelbia, būk šis įstatymas 
panaikins organizuotų darbi
ninkų kovas už gyvybinius .jų 
reikalus.

didžiųjų dienraščio

ir M ,ipethe, liepos 4 dieną — 
tepasiliko tik keletas dienų.

■ Tenka dėti dideliausių pa
stangų, kad abu piknikai būtų 
dideli ir visais požvilgiais pa- 

' sėkmingi.

filmąMačiau tarybinę 
“Priesaiką,” — rodoma Stan

dley Teatre New Yorke.
Tai istorinis braižinys,—gi

ltu, gražus, tikras meno še
devras.

Filmą pavadinta “Priesai
ka** nuo tos garsiosios priesai
kos, kurią Stalinas padarė 
prie Lenino karsto 1924 me
tais.

Ji baigiasi su pergalingomis 
dienomis, — ji baigiasi su fa
šistinės ašies sulaužymu.

Labiausiai sujaudinąs mo
mentas man buvo tas. kur Sta
linas bučiuoja darbininkei-le- 
ningradietei didvyrei rankon.

Tai nepaprastai gilus mo
mentas, simbolizuojąs liaudies 
pergalę prieš fašistinius žvė
ris.

laimingi mes, kurie gyvena-

Curley jau pirmiau buvo 
Bostono majoras ir skirtin
gais laikais — Massachu
setts valstijos gubernato
rius ir Jungtinių Valstijų 
kongresmanas.

1908 metais teismas nu
kaitino Curley dėl to, kad 
jis už kitus laikydavęs kvo
timus i civiles, valdiškas
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tarnybas.
‘ Dabar Curley prašė ne

siųst jį kalėjiman todėl, kad 
jis, girdi, sergąs keliomis 
pavojingomis ligomis. Jo 
advokatai kreipsis į prez. 
Trumaną, kad dovanotų 
Curley’ui bausmę.

Molotovas Reikalauja, kad 
Marshallo Planas Eitų 
Per Jungtines Tautas

Paryžius. — Penktadienį 
prasidėjo trijų didžių tal
kininkų konferencija; svar
sto Amerikos valstybės sek
retoriaus Marshallo planą 
atgaivinti Europos pramo
nei ir suderinti ūkinius rei
kalus tarp įvairių europi
nių kraštų. Konferencijoje 
dalyvauja užsieninis Ang
lijos ministras Bevinas, So
vietų užsienio reikalu mi
nistras Molotovas ir Fran- 
cijos užsieninis ministras 
Geo. Bidault. Su jais yra ir 
tuzinai savų specialistų ūki
niais klausimais.

Tą pačią dieną buvo pra
nešta, jog Molotovas reL 
kalauja tik per Jungtines 
Tautas vykdyti Marshallo 
planą, jeigu jis pasirodys 
priimtinas. Anglijos minis
tras tam priešinasi. Jis siū-

lo apeiti Jungtines Tautas 
ir nuošaliai nuo jų taisyti 
Europos ūkį su Amerikos 
pagalba.

(Amerikos iždo sekreto
rius Snyder praeitą trečia
dienį sakė, jog Marshallo 
planas nežada finansinės 
Jungtinių Valstijų paramos 
europiniam ūkiui atkurti. 
— Jis nenorėjo, kad tokios 
paramos tektų ir Sovie
tams ir jų draugams, jeigu 
šie kraštai taipgi prisidės 
prie Marshallo plano.

(Prez. Trumanas ketvir
tadieni pataisė Snyderio 
pareiškimą. Snyderis buvo 
padaręs blogą įspūdį, ypač 
Franci jo j. Trumanas sake, 
Amerika ir toliau padės 
europiniam žemynui at- 
steigt savo ūkį-pramonę.)

Washington. — Darbo 
Federacijos centras gavo 

.“tikrą tvaną” reikalavimų 
nuo savų uniių paskelbt vi
suotina streiką protestui 
prieš Tafto-Hartley’o ver
gijos įstatymą. Federacijos 
pirmininkas William Green 
atmetė tuos reikalavimus. 
Jis pasišaukė 105 Federaci
jos unijų pirmininkus ir 75 
advokatus ir aptaria pla
nus, kaip galima būtų per 
teismus'panaikinti tą įsta
tymą.

Advokatai surado visą 
eilę priešingų šalies Konsti
tucijai posmų Taftp-Hart- 
ley’o akte; todėl 
kad Aukščiausias 
atmes jį.

Tuo tarpu jau ketvirta
dienį daugiau kaip 800,000 
minkštosios anglies mainie-

rių streikavo prieš tą įsta-* 
tymą. Pranešama (šiuos žo
džius berašant), kad penk
tadienį streikierių skaičius 
siekė 400,000. Streikas jau 
apšlubino tūlas plieno lie
jyklas ir kliudo kai kuriuos 
geležinkelius.

Nimitz Reikalauja dar 
34 MilionŲ Rakietom; 
Gązdina Sovietais

Washington. — Ameri
kos karo laivyno veiksmų 
galva, admirolas Chester 
W. Nimitz ragino kongresą 
paskirt 34 milionus dolerių, 
už kuriuos būtų įrengta 
nauja stotis karinėms ra- 
kietoms bandyti, Point Mu-

Trumanas Ketiną Vykdyl Jį,
Tafto-Hartley’o Akta

Washington. - Prezid. i V"2- ,Ni?>įtz . Rūgino 
Trumanas pasižadėjo saži- i kongresu, kad Sovietai, gali 
ningai vykdyt prieš-darbi- Penkti Ameriką tokiomis 
ninkiška ' Tafto-Hartley’o ! >'akietomis. Jis taipgi pasa- 
įstatymą. CIO svarsto pla- koJ°: kad pietai lygiai 
nūs kovai prieš ta įstatymą.. U.aud,?« raketinius vokie- 

1 " J v ' cių sekretus , kaip ir si
šalis.

Admirolas Al. Pride sa- 
kad į tokių rakietų

tikimasi, 
Teismas

; bangomis vairuojamos ra-
i kietos, panašios kaip vokie-

Washington. — Prezid.
Trumanas atmetė kongreso ! 
priimtą bilių dėl muitų pa- i kė, 
kėlimo įvežamom iš svetur 1 snukius galima bus įdėti 
vilnom. i atomines bombas.

Chinu Komunistai Jau 
Arti Peipingo

Diktatoriaus Perono 
Pati Eva Italijoje

Chiango Valdžia Rėkia: Žūsime, 
Jei Amerika Neduos Bilionų!

Nanking, Chinija.— Pei- 
pinge, senojoj Chinijos sos
tinėje, jau buvo girdėt ar
tilerijos trenksmai iš mū
šių tarp chinų komunistų ir 
Chiang Kai-sheko armijos. 
Komunistai įsiveržė į vieną 
miestą už 20 mylių nuo

Roma. — Iš Ispanijos at
lėkė čia Eva Peron, Argen
tinos diktatoriaus pati. Ją 
pasitiko Italijos užsienio 
reikalų ministras grafas C. 
Sforza, italų premjero de 
Gasperio pati, Ispanijos 
ambasadorius ir tūli kiti, 

popiežių, o 
atstovas su-

* v v . iPeipingo ir perkirto tauti- Eva aplankys 
ninkams geležinkelį, einan- Argentinos 
tį į Tientsin uostamiestį. Į ruoš jai. bankietą Vatika- 

------ ne.
Maskva. — Sovietu 

jungoj skaičiuojama 
milionai žmonių.

198 Republikonų vadai prie
šinasi maisto kainų kontro 
lės atgaivinimui.

Nanking, Chinija. — Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
ministras Chen Chitien 
šaukėsi kuo greičiausios 
pagalbos iš Jungtinių Vals
tijų, karui prieš chinu ko
munistus. Jisai sakė: Jeigu 
A m e r i ka “nepaskolins” 
Chinijai dar dviejų iki tri
jų bilionų dolerių, tai su
kilėliai komunistai gal par
blokš Chiang Kai-sheko 
valdžią per 6 mėnesius ar 
vienus metus.

“Negaudami gana algos, 
mūsų kareiviai jau kelia 
maištus Shansi ir Shantun-

Java. — Pasitraukė In-į go provincijose, — tęsia 
donezijos tautinis premje- Chiango ministras. — Jie 
ras Sjahrir. atsisako kovoti prieš komu-

nistus... Chinijos ūkis grę- 
sia visai susmukti. Jeigu 
Amerika nepagelbės, tai 
Chinija atsidurs tokioje be
dugnėje, iš kurios negalės 
išlipti.”

Chinijos diktatorius Chi
ang Kai-shekas sušaukė sa
vo valdininkus. Jie. tarėsi 
apie “pasmarkintus žygius” 
prieš chinų komunistus ir

■i

Dingo Amerikos armijos 
lėktuvas C-45 su šešiais 

i žmonėmis.

Sovietų Sąjungą, jeigu A- 
! merika greitai ir gana 
stambiai parems. Chiango 
tautininkų valdžią ginklais 
ir pinigais.

Trumanas sakė, Amerika’ 
rems Jungt. Tautų čarterj.

.1

UIPARTIZANŲ MUŠAMI, GRAIKŲ MONARCHISTAI UŽ TAI KARTINA KAIMYNUS
Lake Success,

Graikijos monarchistų vai- ______
džia per savo ambasadorių lavinami 
Dendarmi _ davė skundą graįfcų

N; Y- ~ Trumano Mokymas Drąsina Fašistinius Graikijos Valdovus, Sako Demokratiniu Kovūnu Skundas prieš Monarchists

Dendarmi t
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai prieš Jugoslaviją, 
Albaniją ir Bulgariją. Mo- 
narchistai pasakoja, kad 
tuose trijuose kraštuose esą

me didmiesčiuose, tokiuose, 
kaip New Yorkas, Chicaga, 
Bostonas, čia vis dažniau ten
ka pamatyti tikru meniškų 
kūrinių, kurių nepamatysi ma
žesniuose miesteliuose!

ir ginkluojami 
partizanai kovot 

prieš Graikijos valdžią; to
dėl, girdi, valdžia dar nega
li jų įveikti ruožtuose arti 
Jugoslavijos, Bulgarijos ir 
Albanijos rubežių.

Savo skunde monarchis- 
tai remiasi raportu, kurį 
parašė dauguma Jungtinių 
Tautų komisijos, pasiųstos 
tyrinėti neramumus Balka
nų kraštuose. Amerikonai,

anglai, chinai ir kiti penki 
komisijos nariai taipgi dau
giausiai kaltino Jugoslavi
ją, Bulgariją ir Albaniją už 
tai, kad demokratiniai par
tizanai muša fašistinę mo
narchistų kariuomenę šiau
rinėje Graikijos srityje. 
(Tie komisijos nariai neno
rėjo žinoti, kaip partizanai 
veikia pačioje pietinėje ir 
vidurinėje Graikijoje ir 
net tolimose jos salose.)

Sovietų ir Lenkijos atsto
vai tyrinėjimų komisijoje 
kaltino tiktai kruviną fašis
tinę monarchistų valdžią už 
partizanų tęsiamą kovą 
prieš ją. Franci jos atstovas 
neprisidėjo nei prie daugu
mos raporto nei prie Sovie
tų - lenkų delegatų pareiš
kimo.
Graikų Demokratai Kalti

na Trumano Mokymą
Athenai, Graikija. — De-

demokratinių organizacijų, 
užginčija pasakas, būk su 
Jugoslavijos, Albanijos ir 
Bulgarijos pagalba jie veda 
kovą prieš monarchistus.

EAM reikalauja: Sugrą
žinti demokratines laisves 
Graikijos žmonėms, pa
skelbti laisvus rinkimus; 
sustabdyti atakas iš mo
narchistų pusės ir panai
kinti bausmes politiniams 
kaliniams.

mokratinis graikų Tautos 
Laisvinimo Frontas—EAM 
pasiuntė skundą Jungti
nėms Tautoms prieš žiaurų 
fašistų- monarchistų tero
rą; sako, ypač po to, kai 
prez. Trumanas pažadėjo 
šimtus milionų dolerių pa
ramos monarchistams, tai 
jie dar labiau įšėlo žudyti ir 
kalinti demokratinius žmo
nes ir. naikinti jų kaimus.
EAM, susidarąs iš įvairių ORAS.— Būsią lietaus
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Iždininkas Nesusikalba su Sekretoriumi
Visus labai nustebino Jungtinių Valstijų iždininko 

Snyder pareiškimas. Ypatingai Anglijoje ir Francūzijoje 
aukšti pareigūnai visiškai negali suprasti, ką tai reiškia. 
Toks, girdi, pareiškimas išvakarėse “trijų didžiųjų” kon
ferencijos Paryžiuje yra nesuprantamas skandalas.

* Amerikos spaudos korespondentai iš Londono ir Pary
žiaus rašo apie nusivilimą ir pesimizmą.

Dalykas štai kame. Buvo manyta, kad mūsų valsty
bės sekretorius gen. Marshall pasiūlė Europai susieiti, 
išdirbti planą, kiek ir ko įvairioms šalims reikia dėl at
statymo ir nustatyti, kiek Amerika galėtų prisidėti. Tai 
buvo suprasta, kad Marshall pažada Europai greitą eko
nominę ir finansinę pagalbą. Tačiau dabar Snyder už
gieda, kad nieko panašaus Marshall nepasiūlė ir negalėjo 
pasiūlyti. Viskas, girdi, ką valstybės sekretorius padarė, 
tai patarė europiečiams patiems pasirūpinti Europos at
statymu. Iš Amerikos pusės nebuvę jokio pažadėjimo 
jokios paramos!

Tai šitaip nesusikalba mūsų valstybės iždininkas su 
valstybės sekretoriumi. Negalima stebėtis, jei europie
čiai stebisi. Jie stato klausimą: Kokia čia Amerikos ma
lonė patarti mums, kad mes patys rūpintumės atstaty
mu be Amerikos paramos?

Saužudystės Politika
Kaip visur, taip Amerikoje turime politinių sutvėri

mų, kurie nieko nesimoko iš gyvenimo. Istorija ir paty
rimai jiems nieko nereiškia. Jie žino tik vieną “mokslą”: 
neapkęsti komunistų. Nieko kita jie nemato ir nesu
pranta.

Tais sutvėrimais yra menševikai, pasivadinę social
demokratais. Tai smulki, bet įkyri, akla sekta. Amerikos 
nelaimė, kad jie nemažai turi įtakos tūlose darbo unijo
se. Ypatingai adatos amatų organizuoti darbininkai ken
čia nuo šios klikos. Ji visiškai yra užponavojus didžiulė
je International Ladies’ Garment Workers Unijoje. Uni
joj prezidentas Dubinskis yra visą savo gyvenimą paau
kojęs kovai su “raudonaisiais”. Apie juos jis tik tesap- 
nuoja, tik juos visur temato ir tik jų jis tebijo.

Štai šių dienų situacija. Kaip niekados pirmiau, 
Amerikoje pakėlė galvą fašistinė reakcija prieš organi
zuotus darbininkus. Kongresas tik priėmė vergovės bi
lių. Visur darbo žmonių didžiausias susirūpinimas atei
timi. Kongrese jau kalbama, kad šis Taft-Hartley vergo
vės bilius dar nepakankamai kietas. Kalbama, kad jis 
turės būti dar sustiprintas!

Bet štai minėtos unijos konvencija. Dubinskio klika 
skranda laiko ir vietos šitoje rimčiausios padėties valan
doje priimti rezoliuciją, kurioje pasižadama “raudonuo
sius” išmušti iki vienam ne tik iš tos unijos, bet ir iš 
Amerikos! Amerikoje ir pasaulyje nebūsią ramybės, kol 
nors vienas pasaulyje būsiąs komunistas, kol nors kur 
būsią kalbama arba sapnuojama apie komunizmą.

Nei pats Hitleris paties aukščiausio savo iškilimo 
laikais garsiau ir karčiau nekeikė ir neplūdo komunistų 
ir komunizmo, kaip Dubinskis ir jo kamarotai.

Toji rezoliucija veisia unijoje provokacinį karą, ne- 
dĮarbininkų pjudymą ir jų jėgų skaldymą. Iš to nau

das bus tiktai fąšistams, kurie taip džiaugiasi išleidimu 
Tąft-Hąrtley anti-unijinio įstatymo.

Nė tuo keliu dabar reikia eiti. Darbo unijoms reikia 
gelbėtis. Joms reikia plieninės vienybės. “Raudonųjų ra
ganų” medžiojimas unijose yra saužudinga politika.

Kada Reikia Popiežiaus Klausyti?
Mūsų dienraščio skaitytojai jau yra informuoti apie 

Vątikano dienraščio “L’Osservatore” nuomonę apie Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos bendradarbiavimą taikai iš
laikyti. Tą nuomonė, pasirodo, visiškai pritrenkė Ame
rikos klerikalų spaudos redaktorius. Jos negali supras
ti Draugas ir Darbininkas. Jie negali daleisti, kad paties 
popiežiaus laikraštis ragintų kapitalistinę Ameriką su- 

v sikąlbeti’ ir taikoje sugyventi su komunistine Tarybų 
Sąjunga.

So. Bostono Darbininkas ramina save ir skaityto
jus: šitaip,: “Vatikano dienraštis yra rimtas informacijos 
įr katalikiškųjų principų skleidimo laikraštis, bet jis dar 
nereiškią paties Šv. Tėvo balso. Sąmoningi katalikai ne- 
syyruodami priima Popiežiaus žodį kaip neginčijamą 
tikėjimo ir doros dalykuose, ypač kai šv. Tėvas kalba iš
kilmingai — ex-cathedra. O tokia forma Katalikų Baž
nyčios Galva bedieviškąjį komunizmą yra aiškiai ir ne
dviprasmiškai pasmerkusi...” (D., birž. 24 d.)

O visuomet pirmiau Vatikano dienraščio žodis bū
davo šventas paties Šv. Tėvo žodis. Tik dabar jis virto 
nebešventu žodžiu.

Puikiai žino klerikalų spaudos redaktoriai, kad 
“L’Osservatore” politika yra popiežiaus politika. Taigi, 
jie klaidina tuos savo “sąmoningus ir drausmingus ka
talikus”, kai aiškina jiems, k^ad Vatikano dienraščio ir 
Vatikano galvos politikoje yra dideli skirtumai.

Vengrijioj vyriausybė iš
leido 150 puslapių knygą, 
kurį užVardinta‘— “Baltoji 
Knyga.” Joj įtalpinta do- 

• kumęntai ir pareiškimai, 
kaltinantį ne vien vengrus 
reakcininkus, siekusius nu
versti respublikos valdžią, 
grąžinti męmarchiją ir te
rorą, bet Anglijos ir Jung
tinių Valstijų diplomatus ir 
militaristus, dalyvavusius 
tame suokalbyje.

Vienas iš vyriausių ap- 
kaltintojų yra, tai Belą Ko- 

. vacs, buvęs generalis sek
retorius Smulkių Žemės Sa
vininkų partijos. Sovietų 
Sąjungos okupacinės jėgos 
Vengrijoj jį areštavo perei
tą vasario mėnesį. Tada 
buvęs Jungtinių Valstijų 
Valstybės sekretorius Ja
mes Byrnes ir Anglijos už
sienio ministras Bevinas 
pasiuntė Sovietų Sąjungai 

' net po tris protesto notas 
reikalaujant paliuosuoti tą 
“teisingiausį” ir “demokra
tiškiausi” vengrą.

Bet štai, dabar tas veng
ras padarė vieną po kitam 
pareiškimą, kuriuose sako, 
kad Smulkių Žemės Savi
ninkų partija virto į suo
kalbių lizdą prieš Vengri
jos respublikinę tvarką ir 
šalies nepriklausomybę. Be
la Kovacs sako, kad veng
rai fašistai darė suokalbius 
nuversti respubliką, kad jie 
turėjo slapto veikimo tink
lą visoj šalyj, kad jie palai
kė ryšius su vengrų armi
jos divizijomis anglų ir a- 
merikiečių okupuotoj Aust
rijoj, kad tame suokalbyje 
aktyviai dalyvavo tūli 
Jungtinių Valstijų diploma
tai ir karininkai, kad britai 
ypatingai aktyviai veikė, 
davė pinigų, ginklų ir kito
kios pagalbos tiems suokal
bininkams, kad tik nuver
tus respublikos tvarką ir 
grąžinus karališką Habs- 
burgų dinastiją.

“Baltoji Knyga” įvardina 
visą eilę buvusių respubli
kos valdininkų, jų tarpe 
Ferenc Nagy, buvusį prem
jerą, visą eilę jo pagelbi- 
ninkų. Sako, kad aktyviai 
veikė prieš respubliką Ang
lijos šnipų agentūra. Kal
tina eilę Amerikos politikų 
ir karininkų, ypatingai pul
kininką Martin Himlerį, 
kuris veikė prieš respubli
ką, net įgabendamas į 
Vengriją iš Austrijos eilę 
karo kriminalistų.

Kaip atrodo, tai Vengri
jos respublikos vyriausybė 
turi savo rankose apščiai 
dokumentų, kurie paskelbti 
turės numalšinti tuos, ku
rie buvo apšaukė ją “komu
nistine” ir kėlė baisų truk- 
šmą.

Italijoj, jeigu ko, tai Tru
mano “doktrinos” padrą
sinti elementai gali iššaukti 
naminį karą. Sulyg šalies 
tvarkos esamasis seimas 
turėjo savo dienas baigti su 
31 d. gruodžio, 1947 metų. 
Bet susirinkę reakcininkai 
279 balsais prieš 155 balsus 
nutarė šiemet neturėti nau
jų parlamento (seimo) na
rių rinkimų.

Reiškia, sauvališkai pa
ties parlamento nariai pra
ilgino savo buvimą ant me
tų. Kodėl jie bijosi naujų 
rinkimų? Todėl, kad šian
dien Italijoj jau tokia pa
dėtis, jog jei būtų nauji rin
kimai, tai daug esamų par
lamento narių daugiam į 
parlamentą nepatektų, nes 
liaudis jais nepasitiki. Ypa
tingai tą jaučia Krikščionių < 
Demokratų partijos nariai. ;

Dešinieji elementai, pa- ] 
drąsinti Trumano “doktri- > 
nos”, išstūmė iš valdžios 
komunistus ir kairiuosius

socialistus. Dabar fašisti
niai elementai dažnai bom
bų ir kulkosvaidžių pagal
ba puola komunistų, socia
listų, darbo unijų ir demo
kratinių žmonių centrus. 
Tie gaivalai mano, kad jie 
pagalba teroro gales susilp
ninti kairiųjų organizacijas 
ir 1948 metais rinkimus 
pravaryti savo naudai. Į tą 
reakcininkų terorą per pir
štus žiūri De Gasper i val
džia. Bet jie labai apsirin
ka. Italijoj yra galinga Ko
munistų Partija, stipri kai
riųjų socialistų partija, ga
lingos darbo unijos ir kitos 
demokratines organizac

Austrijos taikos sąlygo 
dar nebaigtos išdirbti. Tie
sa, užsienio ministrų pa- 
gelbininkai ir paskirtieji 
daug klausimų jau išrišo. 
Gali būti tik būsimos Ke
turių Didžiųjų užsienio 
ministrų konferencijos, ku
ri įvyks rudenį Londone, 
tai bus galutinai išdirbta 
Austrijai taikos sąlygos.

Anglai ir amerikiečiai di
plomatai vis spiriasi, kad 
tie ar kiti fabrikai būk 
“nebuvo vokiečių.” Sovietų 
Sąjunga sutinka skaitytis 
su faktais ir dokunjęntais, 
bet ne su kokiomis ten tū
lų žntonių pretenzijomis. 
Mat, Austrijoj esami vokie
čių fabrikai yra kraustomi 
į Sovietų Sąjungą, kaipo 
dalinas atlyginimas už tuos 
nuostolius, ką naciai ka
riaudami išdarė Sovietų 
šaliai. Tuo kartu atsiranda 
koki tai fabrikų “savinin
kai”, kurie skelbia, kad būk 
fabrikai jiems priklauso.

Sovietų Sąjungoj į Mas
kvą vėl susirinko Aukščiau
sios Tarybos (parlamento) 
nariai aptarimui eilės svar
bių klausimų. Eina aptari
mas biudžeto, tūlų Konsti
tucijos punktų pataisymo ir 
kiti svarstymai.

Gyventojai jaučia, kad į 
du metus taikos jau daug 
atsiekė, daug karo žaizdų 
užgydė, daug fabrikų atre
montavo, kitus naujai pas
tatė. Bet tuo pat kartu yra 
budėjimas, kad užsienyje 
fašistiniai gaivalai atsigau
na ir karo kurstytojai at
virai kalba už karą.

Sovietų gyventojoms nė
ra paslaptis, kaip ir Ameri
koj turčių spauda atvirai 
rašo už karą prieš Sovie
tus. Sov. laikraščiai ir ra
dijas' kasdien tą perduoda.

Neseniai Chicagos Tri
bune redakciniame rašė: 
“Mes
Stalirfo valdžią dabar 
mes galime ją sunaikinti... 
Mes galime ją sunaikinti į 
48 valandas su pasibaisėti
nom pasėkom. Ar reikia 
prie to eit? Ar mes turime 
tam drąsos? Bet mes tikrai 
turime įrankių.”

Gi New York o Daily 
News rašė: “Dabartiniai 
mūsų skirtumai ir ginčai su 
Rusija yra diplomatijos 
stadijoj... Bet, pagaliau, 
karas yra taip pat diploma
tija, tik sprendžiama gink
lais.”

Aišku, kad, jeigu Sovie
tų spauda taip apie mus ra
šytų, jeigu Sovietai hiūsų 
pašonėj ginkluotų Kanadą 
ir Meksiką, kaip Wall stry- 
tąs ginkluoja Sovietų pašo
nėj Turkiją ir Chiniją, tai 
kaip tada Amerikos žmonės 
jaustųsi?

Mandžurijoj Liaudies De
mokratinė Armija skau
džiai apkūlė generolo Chi
ang Kai-sheko armiją. Lai
ko apgulus Mukdeną ir 
Changchuną — Mandžuri- 
jos .sostinę.

Mandžurijos Liaudies De-

turime

•J

Po 16-ką gretose, nevvyorkiečiai CIO nariai maršavo per puspenktos valandos,' 
skaičiuje apie 1OO ir iki 120 tūkstančių. Jie reikalavo prezidento Trumano atmesti 
Taft-Hartley bilių. Prezidentas buvo atmetęs (vetavęs), bet kongresas ir senatas 
vistiek pravarė tą darbininkams vergijos bilių. Darbininkai kreipsis i Aukščiausiąjį 
Teismą, kad tas Įstatymą panaikintų, kaipo priešingą šalies konstitucijai. Tuo patim 
darbininkai jau dabar veikia užtikrinti sekamuose rinkimuose iššlavimą iš kongreso 
ir senato visų tų, kurie balsavo už tą bilių.

mokratinė Armija jau kon
troliuoja daugiau, kaip 
keturis penktadalius Man- 
džurijos. Šis kraštas yra 
virš 500,000 ketvirtainių 
mylių ploto ir turi apie 
45,000,000 gyventojų. Man- 
džurai skiriasi savo kalba, 

nuo

tai 
pro

sunaikinti
, kol

kultūra, papročiais 
Chinijos gyventojų.

Ir Chinijoj, kaip 
Shantungo ir kitose
vincijose susmuko generolo 
Chiang Kai-sheko “komuni
stų naikinimas.” Jis pralai
mėjo .visą eilę miestų. Gelž- 
kelių, už kurių kontrolę ve
dė karą, ant 1,000 mylių da
bar turi mažiau, kaip metų 
pradžioj. Jo pasaka, kad į 
“tris mėnesius išnaikins 
komunistus” pasi
liko tik troškimu. Šiandien 
Chinijos komunistai yra 
daug stipresni, geriau or
ganizuoti, negu buvo metų 
pradžioj. Neveltui.jau vėl 
generolas Chiang Kai-she- 
kas kalba apie “taiką” su 
komunistais.

M. Marinin rašo, kad 
Wall stryto turčiai iki šių 
metų pradžios suteikė ge
nerolui Chiang Kai-shekui 
virš $4,000,000,000 (keturių 
bilionų dolerių) vertės tan
kų, kanuolių, ginklų ir amu
nicijos. Amerikos generolai 
išlavino ir apginklavo 40 
divizijų apie 1,000,000 Chi
ang Kai-sheko armijos. Jie 
yra įsteigę Chinijoj 30 kari
nių armijos mokyklų, kur 
ląvina oficierius ir 10 karo 
laivyno mokyklų, kur lavi
na jūrinius komandierius. 
Amerika perdavė Chiang 
Kai-shekui virš 200 karo 
laivų.

Ginklų, amunicijos ir į- 
rengimų Chiang Kai-sheko 
armijai netrūksta, bet ji 
neturi dvasios. Ji nenori 
kariauti. Ją didžiumoj su
daro darbo žmonių vaikai, 
kurie atsisako kariauti. 
Dažnai ištisi pulkai su gin
klais ir amuniciją pereina į 
Chinijos Liaudies Demok
ratines Armijos pusę. Sako
ma, kad Washingtone daro 
planus . pagal Trumano 
“doktriną” suteikti vėl Chi- 
nijai $500,000,000 karinės 
pagalbos.

Provokacijos ant Mongo
lijos sienos. Pastaruoju lai
ku komercinėj spaudoje 
daug rašo apie “mongolų 
užpuolimus” ant Chinijos 
provincijos Sinkiango. Kar
tą buvo paskelbę, kad būk 
“mongolai 200 mylių” įsi
veržė į Chiniją. Vėliau pa
skelbė, kad susikirtimas bu
vo prie Peitashan, kuris y- 
ra prie pat sienos. Genero
lo Chiang Kai-sheko minis
trai aiškino, kad jie nepri
pažįsta dabartinę sieną' su

Lietuvių Literatūros Draugijos Nariams
Mūsų Konstitucija skyriuje “Mokesčiai” sako: “Na

riai neužsimokėję iki 1 d. liepos tampa blogo stovio ’na
riais ir negauna šviesos ir kitų knygų, jeigu Centro Ko
mitetas nėra pratęsęs narių duoklių pasimokėjimo lai
ko.”

Savo susirinkime birželio 20 d. Centro Komitetas 
plačiai diskusavo narinių duoklių mokėjimo reikalą ir 
surado, kad, nepaisant plačios agitacijos, dar vis randasi 
gerokas skaičius nepasimokė jusiu narių. Nesmagu, kad 
mes tebesame neišgyvenę to netikusio papročio atidėlioti 
duoklių pasimokėjimą. Būtų labai džiugu, jeigu kiekvie
nas Draugijos narys savo organizacines pareigas atliktų 
laiku. Tačiau reikia skaitytis su esama padėtimi ir to
dėl Komitetas nutarė duoklių pasimokėjimo laiką pra
tęsti ištisais trimis mėnesiais, tai yra, iki spalių mėnesio 
1 dienos.

Karštai raginame visus narius atkreipti savo greitą 
dėmesį į šį svarbų reikalą. Kurie dar nesate pasimokė- . 
ję narinių duoklių, tuojau, pasiskaitę šį pranešimą, pasi- 
mokėkite. Kurie jau esate pasimokėję, paraginkite tuos, 
kurie nėra pasimokėję. Ypatingai kuopų viršininkai ir 
veikėjai privalo susirūpinti duoklių išrinkimu. Turite vi
sus tris mėnesius laiko. Bet nelaukite paskutinės dienos. 
Lai nepasilieka nei vieno jūsų kuopos nario, nepamatyto 
ir neparaginto pasimokėti narines duokles!

Prie progos norime pranešti, kad šių metų labai 
puiki knyga “Viduramžių Istoriją” jau spausdinama ir 
tikimės, kad ji bus gatava su spalių 1 diena. Ją gaus, su
prantama, tiktai’ tie nariai, kurie bus pasimokėję duok
les už šiuos (1&47) metus.

Mūsų visų obalsis privalo būti: Su spalių 1 diena vi
si senieji Draugijos nariai geram stovyje! Taipgi prašo
me nepamiršti verbuoti naujus narius. Tam reikalui 
išnaudokime visas progas. Mūsų vasariniai piknikai su
teikia puikią progą ieškojimui naujų narių.

< L.L.I). Centro Komitetas

APRežIAMAS gazoli
no VARTOJIMAS DVY
LIKOJE VALSTIJŲ

Chicago. — Standard Ži
balo kompanija apie 15 nuo
šimčių sumažino gazolino 
pardavinėjimą dvylikoje vi- 
durvakarinių valstijų per 
trejetą mėnesių; sako, ne- 
paspėjama gana gazolino 
pagaminti, ir dabar sandė
liuose esą 30 nuošimčių ma
žiau gazolino, negu pernai.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Birž.

Mongolija prie Peitashano, 
kad, pagal Chinijos 1940 m. 
žemlapius, toji siena ran
dasi 200 mylių toliau į šiau
rius, tai yra, giliau Mongo-

Tcl Avi 
dų kovūm 
gun 
anglus.

CIO p r e z i d e ntas Philip 
Murray \kalbėdamas CIO ma
siniam mitingui Madison 
Square Gardene sakė, jog 
Taft-Hartley bilius yra pir
muoju žingsniu link naminio 
fašizmo. Murray kalbėjo bir
želio 10-tą, užbaigoje milži
niško CIO parado, kuriame 
dalyvavo virš 100 tūkstančių 
unijistų proteste prieš tą bilių.kad 

priekabių prie 
kas 

įvy-

, Palestina.—Žy- 
^organizaeija Ir- 

demonstravo prieš

Mongolijos respublika 
gyvuoja nuo 1921 metų, gi 
tie žemlapiai generolo Chi
ang Kai-sheko pagaminti 
1940 metais. Atrodo, 
j ieškoma i 
Mongolijos. Bet jeigu 
užmiršo Kolmingolo 
kius, 1939 m., kai Mongoli
jos ir Sovietų armija pra
mokė japonus imperialis
tus, tai jau jo paties kaltė.

D. M. šolomskas.

AMERIKOS SVIESTAS 
PIETINEI AFRIKAI

Washington. — Ameri
kos žemdirbystės depart- 
mentas leido išgabenti pUs- 
trėčio miliono svarų sviesto 
į Pietinę Afriką.
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PETRO CVIRKOS NETEKUS

RYTINIŲ VALSTIJŲ LMS FESTIVALIO
REIKALAIS

IŠ FESTIVALIO KOMITETO 
VEIKLOS

Šiuo rašinėliu mes norime pateikti ži- 
nių-informacijų, kas veikiama Rytinių 
Valstijų Festivalio ruošimui. Taip pat 
mes norime išjudinti, sudominti meno 
grupes, veikėjus gyvesniam meno dar
bui?

Kiek pirmiaus, mes išsiuntinėjome 
kvietimus chorams, vajdybos grupėms 
dalyvauti būsimoje meno iškilmėje. Bet 
mes galėjome kviesti tik tuos chorus ir 
kitas grupes, kurių vardus ir adresus ži
nome. Tad čia dar reikalinga kolonijų 
veikėjų talka. Mes norime kviesti vi
sas meno grupes ir pavienius. Mes pra
šome informacijų apie tokias meno gru
pes ir pavienius meno mėgėjus, kad ga
lėtume su jais sueiti į kontaktą. Čia ne
reikia rubežiuotis pažvalgų skirtumais.
Kaip Pasiruošti Festivalio Programai
Festivalio iškilmėje įvyks masinis, vi

sų chorų dainavimas. Tam yra paskir
ta dvi dainos susimokyti: “Kas Ten 
Dainuoja,” Z. Aleksandravičiaus, ir 
“Kur Bėga Šešupė,” C. Sasnausko. Kas 
neturi šių dainų, jas gali gauti Festiva
lio Komitete. Rašykite sekretoriui.

Chorai, solistai, dainos grupės, kaip tai 
oktetai, duetai, šokių grupės ir visi kiti 
dalyviai pasiruošia savo programą festi- 

•valiui. Kiekviena grupė ir pavieniai gali 
duoti festivalio programon po 3 nume
rius {dainų, muzikos). Štai, kaip cho
ras gali tvarkyti savo programą: Visas 
choras (mišrus) festivalio programon 
gali duoti 3 dainas. Bet jei iš paties cho
ro susidaro motenj choras, ar oktetas, 
tai.ir jis gali užsiregistruoti 3 numerius. 
Taip pat vyrų choras, duetai, solistai, ku
rie atskirai nuo choro išstos dainuoti, 
taipgi gali duoti 3 numerius. Ta pati 
taisyklė ir solistams, kurie nepriklauso 
jokiame chore arba grupėje. Kviečiami 
visi, visos, kurie praktikuoja muziką ne 
vokaliai, bet instrumentais, kaip tai pia
nas, smuiką, armonika ir tt.

Festivalyje Dalyvaus Daug Chorų
Numatoma, jog Rytinių Valstijų Festi

valyje dalyvaus daug chorų. Jau turime 
pranešimus nuo sekamų chorų, kurie 
ruošiasi dalyvauti festivalio programo
je: Aido Choras, Worcester, Mass.; 
Laisvės Choras, Hartford, Conn.; Vili
jos Choras, Waterbury, Conn.; Sietyno 
Choras, Newark, N. J.; Aido Choras, 
Brooklyn, N. Y.; Pirmyn Choras, Great 
Neck, N. Y. Mes pilnai manome, kad 
Philadelphijos Lyros Choras ir dar trys 
ar keturi chorai dalyvaus. Tačiaus nuo 

* jų dar laukiame pranešimų.
Labai svarbu išanksto pranešti Festi

valio Komitetui, kas dalyvaus. Ypatin
gai mes kreipiame dėmesio į grupes — 

- oktetus, kvartetus, solistus, solistes. Iš 
anksto užsiregistravimas labai reikalin
gas. Be registracijos visų dalyvių nega
limas konkretus festivalio programos 
planas.

Taip pat mes kreipiame dėmesio į mū
sų dramą, vaidintojus, is festivalis turi 
išjudinti ir pakelti mūsų vaidybą, tea
trą. Ne tik pastovios vaidintojų grupės 
turi dalyvauti. Veikalus vaidina LDS 
ir LLD kuopos. Jų vaidintojai, kur jie 
yra, turėtų dalyvauti festivalyje. LDS 
Jaunųno kuopos taip pat turėtų daly
vauti festivalyje. Ypatingai vaidyboje, 
čia galima ir anglų kalboje vaidinti.
Komplimentai, Sveikinimai, Skelbimai
Suruošimas gero, gražaus ir didelio 

festįvalio, kad jis darytų garbę visiems 
lietuviams, pakeltų mūsų tautos meną, 
kultūrą, yra didelis ir brangus darbas. 
Šis darbas daro dideles išlaidas.

Šiuo tarpu Festivalio Komitetas 
siuntinėja į kolonijas festivalio progra
mos formą sveikinimų, komplimentų ir 
skelbimų rinkimui. Čia ne tik choru, 
meno- grupių darbas, bet ir kitos mūsų 
broliškos organizacijos turėtų ateiti tal
kon. Komplimentai, sveikinimai reikia 
rinkti nuo pavienių asmenų, organizaci
jų ir biznierių. Išvažiavimuose, piknikuo

se yra gera proga pasidarbuoti.
Ne tik kad'reikės padengti festivalio 

išlaidos. Mes turime plėsti meno-kultū- 
ros veiklą, reikia lavinti naujos meno 
jėgos, jauni talentai. Šią vasarą jau bu
vo manyta organizuoti chorvedžių lavi
nimo kursai (mokykla)'. Vienok nėra 
galima tą darbą pradėti dėl stokos fi
nansinės paramos. Bet sekančią vasarą 
tokia meno mokykla turi būti realizuo
ta. Mes prie to turime ruoštis visapusiai 
sykiu su ruošimu'festivalio.

Iki šiol mes sveikinimų, komplimen
tų turime visai mažai. Pirmoji pasiro
dė Philadelphija. Per Adomą Dagį mes 
gavome sekamai: J. Rutkus, J. Stasiu- 
kaitis, Geo. Čepelis, A. J. Pranaitis — 
po $5.00. J. Vaitkus—$2.00. LDS 13 
kp.—$3.00.

V. BOVINAS, Fest. Komit. Sekr.
I

Vilniaus Valstybinis 
Pedagoginis Institutas 
(Pasikalbėjimas su instituto direktorium 

profesorių Laužiku)
Kelias į institutą veda pro vartus Auš

ros Vartų gatvėje, pro senovinę Bazilio- 
nių bažnyčią, kuri pastatyta XVI šimt
metyje. Į dešinę nuo bažnyčios — aukšti 
trijų aukštų pedagoginio instituto pasta
tai.

Instituto direktorius profesorius Jo
nas Laužikas noriai ir maloniai veda ma
ne ilgais riestais koridoriaais, rodo kam
barių amfiladas.

“Nuo XVIII šimtmečio čia buvo vie
nuolynas, o šitoje celėje” profesorius 
įveda mane į nedidelį kambarį su ries
tais kampais,—“buvo įkalintas Adomas 
Mickevičius, pasižymėjęs savo priešvals
tybine veikla, ir čia jis sukūrė savo 
“Konradą Valenrodą.” Vėliau šiose pa
talpose buvo baltarusių ir lenkų gimna
zijos. O dabar Tarybų Lietuvos jaunimas 
čia rengiasi pedagoginiam darbui tary
binėse mokyklose.

1940 metais įsikūrus Tarybų valdžiai, . 
buvo įsteigtas dvejų metų mokytojų in
stitutas, o 1944 metais, išvadavus Lietu
vą nuo vokiškosios okupacijos, čia buvo 
įsteigtas 4 metų Valstybinis pedagoginis 
institutas, turįs 8 fakultetus: istorinį, 
pedagoginį,, lietuvių kalbos ir literatū
ros, rusų kalbos, svetimųjų kalbų (anglų, 
prancūzų, vokiečių), gamtos mokslų, fi
zikos bei matematikos, geografijos.

Dabartiniu metu institutą lanko 445 
studentai. 1950 metais studentų skai
čius turi padidėti iki 1,500.

Neseniai prie instituto buvo atidary
tas užakinio dėstymo skyrius, siekiąs 
415 studentų. 1950 metais užakinių stu
dentų skaičius išaugs iki 1,500.

Moksleiviai, baigę vidurinę mokyklą, 
stodami institutan turi išlaikyti lietuvių 
kalbos ir vienos pagrindinės disciplinos, 
dėstomos studentų parinktajame fakul
tete, egzaminus.

Instituto dėstytojų personalas siekia 
74 etatinius ir 24 neetatinius dėstytojus, 
kurių tarpe yra žymių profesorių. Taip, 
pavyzdžiui, fizikos bei matematikos fa
kulteto dekanas yra profesorius Povilas 
Brazdžiūnas, gamtos mokslų fakulteto 
dekanas — profesorius Povilas Snarskis, 
lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto 
dekanas — rašytojas docentas. Petras 
Mikutaitis.

Institute yra 60 auditorijų, laborato
rijų, kabinetų, dvi salės, biblioteka, ku
rios knygų fondas siekia 21,000 tomų 
pedagoginės literatūros įvairiomis kalbo
mis.

Studentai gali naudotis gerai įreng
tais bendrabučiu ir valgykla.

Institute veikią sporto, choro, dramos, 
literatūros, šachmatų ir kiti rateliai.

Mūsų institute, — sako ’profesorius 
Laužikas, — pažangus Tarybų Lietuvos 
jaunimas semia žinias tam, kad mokytų 
ir šviestų lietuviškus Vaikus.

* L. Sklerytė.

Liūdna žinia apie staigią netikėtą 
vieno talentingiausių Lietuvos rašytojų 
Petro Cvirkos mirtį iki širdies gelmių 
sukrėtė visus mūsų krašto darbo žmones. 
Lietuvių literatūra neteko įžymaus žo
džio menininko, prozos pirmūno, lietuvių 
tauta — atsidavusio kovotojo dėl švie
sesnės darbo žmonių ateities, dėl socializ
mo.

Petras Cvirka gimė 1909 m. kovo 12 
d. Klangių kaime Veliuonos valsčiuje, 
Kauno apskr. mažažemio valstiečio šei
moje. Baigęs Vilkijos progimnaziją 1926 
metais, jis toliau studijavo Kauno meno 
mokykloje tapybą. Nuo 1930 metų jis 
atsidavė išimtinai literatūriniam dar
bui.

Petras Cvirka atėjo į lietuvių literatū
rą sunkiais smetoninės fašistinės dikta
tūros laikais. Sušaudę 1926 metų pabai
goje grupę revoliucinio judėjimo vadovų, 
sudaužę darbininkų profsąjungas ir ki
tas jų organizacijas, uždarę darbininkiš
ką spaudą, sukišę į kalėjimus šimtus ak
tyvių darbininkų judėjimo dalyvių, lie
tuviškieji fašistai tarėsi užtikrinę sau 
ramią ateitį, galimybę nekliudomai iš
naudoti darbo žmones. Tačiau jie greitai 
nusivylė. Darbininkų judėjimas atsipei
kėjo nuo jam suteiktų smūgių. Revoliu
cinę kovą aktyviai rėmė dešimtys tūks
tančių žmonių, jų tarpe nemažas skai
čius inteligentų.

Vienas -iš tokių inteligentų buvo Pet
ras Cvirka. Jau 1928 m. jis išleidžia pir
mąjį savo eilėraščių rinkinį “Pirmosios 
mišios,” kuris dėl savo antiklerikalinio, 
antifašistinio turinio smetoninės cenzū
ros buvo konfiskuotas.

1930 m. Petras Cvirka išleidžia pir
mąjį savo novelių rinkinį “Saulėlydis 
Nykos valsčiuje,” kuris iš karto suteikia 
autoriui vieno gabiausių jaunųjų bele
tristų vardą. Jau šiuose pirmuosiuose sa
vo kūriniuose P. Cvirka aiškiai stoja į 
darbo žmonių pusę ir lieka ištikimas jų 
reikalams iki galo.

Dar ryškiau Petras Cvirka išsiskiria 
“Trečiojo Fronto” rašytojų grupėje, su
sidariusioje 1930—1931 metais revoliu
cinio darbo žmonių judėjimo pakilimo 
įtakoje. Viename savo eiliuotų laiškų mo
tinai, išspausdintų “Trečiojo fronto” 
žurnale, Petras Cvirka rašė, kad “reikia 
agituoti: — ponus nuversti, dalyti dva
rus, reik viską biedniem atiduoti,” jog 
jos sūnus, “jei kartais dargi lauktų kil
pa jo, biedniem atiduotų ir dūšią.”

1934 metais Petras Cvirka išleidžia 
pirmąjį savo dviejų tomų satyrinį roma
ną “Frank Kruk,” pašiepiantį Amerikos 
lietuviškosios buržuazijos tuštumą, sa
vanaudiškumą ir bukaprotiškumą.

Ypač vertingą indėlį į lietuvių litera
tūrą įnešė P. Cvirka savo romanu “Žemė 
— maitintoja,” išėjusiu 1935 m. Auto
rius su įgimtu jam meistriškumu šiame 
romane atvaizdavo Lietuvos kaimo pa
siskirstymą į dvarininkus, buožes ir dar
bo- valstiečius, demaskavo buržuazinę že
mės reformą, vykdytą ne darbo valstie
čių, bet stambiųjų žemvaldžių naudai, 
parodė, kad vienintelė darbo valstiečių 
išeitis iš vargo ir skurdo — kova dėl so
cialistinės santvarkos.

Romane “Meisteris ir jo sūnus,” išė
jusiame 1936 metais, P. Cvirka su meile 
atvaizdavo revoliucines lietuvių tautos 
kovos tradicijas, 1905 metų revoliucijos 
įvykius Lietuvoje, puikiai parodydamas 
lietuvių valstiečių gyvenimą, jų kalbą ir 
įpročius. Novelių rinkinys “Kasdienės 
istorijos,” išėjęs 1938 metais, parodė 
Petrą Cvirką kaip psichologinės novelės 
meisterį, 'šiose novelėse autorius ryškiai 
atskleidžia niekingą kapitalo vaidmenį 
buržuazinėje visuomenėje.

Žlugus smetoniniam režimui 1940 me
tais, P. Cvirka su visa savita jam energi
ja įsijungia į Tarybų Lietuvos kūrimo 
darba. Jis išrenkamas Liaudies Seimo 
atstovu. Drauge su kitų Liaudies Seimo 
atstovų delegacija, jis vyksta į Maskvą, 
prašyti TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
priimti Lietuvą į sąjunginių tarybinių 
respublikų šeimą. Tuo pat metu jis vado
vauja Lietuvos Tarybinių Rašytojų Są
jungai, redaguoja pirmąjį jos organą — 
žurnalą “Raštai.”

Tėvynės karo metu Petras Cvirka 
aistringai kovoja prieš vokiškuosius 
okupantus, pavergusius jo gimtąjį kraš
tą. Savo čaižiomis satyrinėmis pasako
mis, feljetonais, novelėmis, savo aštriais 
publicistiniais straipsniais, P. Cvirka 
per spaudą, per radiją ragina savo tėvyn
ainius nenusilenkti okupantui, o priešin
tis jam visomis priemonėmis, kovoti prie£ 
lietuvių tautos išdavikus, okupantų sam
dinius. Tėvynės karo metu Maskvoje 

išeina P. Cvirkos antifašistinių apysakų 
rinkiniai “Bausmės ranka” (1942), 
“Apysakos apie okupantus” (1943) ir 
antifašistinių pasakų rinkinys “Sidabri
nė kulka” (1943).

Grįžęs į išvaduotąją Lietuvą Petras 
Cvirka vėl su visa savo aistra įsijungia 
į atkūrimo darbą. 1945 metą rudenį Pe
tras Cvirka išrenkamas Lietuvos Tary
binių Rašytojų Sąjungos Valdybos 
pirmininku ir sėkmingai vadovauja 
Rašytojų Sąjungos darbui iki pat 
savo mirties.' Pastaruoju metu jis su
kūrė dar keletą talentingų novelių ir bu
vo pradėjęs rašyti naują romaną iš po
karinės Lietuvos gyvenimo.

Trijų romanų, aštubnių apysakų bei 
dovelių rinkinius ir eilę knygučių vai
kams ir jaunimui—štai ką paliko lietu
vių literatūrai Petras Cvirka po savo 
mirties. Ne vieną knygą sudarys jo pu
blicistiniai straipsniai, o taip pat groži
nės literatūros kūrinių vertimai iš rusų 
kalbos (A. Puškino, A. Čechovo, M. Gor
kio, Ilfo ir Petrovo) ir prancūzų kalbos 
(G. Mopasano, A. Dode ir kt.).

Petras Cvirka buvo vienas mėgiamiau
sių lietuvių tautos rašytojų. Jo vardas 
yra plačiai žinomas ne’ tik tarybinėms 
tautoms (rusams, latviams, ukrainie
čiams ir kt.), į kurių kalbas išversta 
eilė P. Cvirkos kūrinių. Jis išgarsino lie
tuvių literatūros vardą taip pat ir užsie
nyje. P. Cvirkos raštų yra išversta į 
anglų, prancūzų, švedų, lenkų ir net kinų 
kalbas.

Petro Cvirkos mirtis yra didžiulis 
nuostolis lietuvių tautai. Tas nuostolis 
juo skaudesnis, kad P. Cvirka mirė pa
čiame savo kūrybinio talento suklestėji
me.

Lietuvių tauta amžinai gerbs Petro 
Cvirkos, rašytojo-kovotojo, atminimą. 
Lietuvių tautos jaunimas mokysis iš P. 
Cvirkos raštų ryžtingumo kovoti dėl 
šviesesnės savo krašto ateities,.

■ R. Šarmaitis.

i Newark, N. J.
I

Puikią išrėžė prakalbą Jo
hannes Steel ketvirtadienio 

[Vakare, birželio 19 d., Robert 
Treat Hotel didžiojoj salėj.

i Globojo American Birobidjan 
Committee (A^nbijan).

įžymusis pasaulinių įvykių 
i korespondentas, rašytojas,
i žurnalistas, ilgus metus pa
žangusis radijo komentatorius 
—Johanas Stylis tik kad su- 

1 grižo iš ilgos kelionės po Eu
ropos šalis.

Taigi bent buvo prakalba!
I Dinamiška, liepsninga, drąsi 
. ir atkakli. Balsas jam skam- 
į bėjo, kaip tas kietas plienas...

Tokią kalbą reikėtų visuo- 
i menei pranešti žodis žodin. 
Deja, tai negalima: nei laiko, 

i nei vietos tam nėra. Kalbė
tojas primygtinai pabrėžė: 
Nesibijokite apie Rusiją, nesi
sielokite apie jos- likimą, apie 
Tarybų gyvavimą. Tai politi
niai subrendusių piliečių šaHtf. 
Ji moka laviruot tarpe grės
mingųjų sriautų ir povandeni
nių uolų. Nesirūpinkite ir 
šiaip Europos šalių nuotaiko
mis. Negarbingoji, atsipra
šant, Truman o doktrina savo 
milijonais dolerių nesulaikys 
dalykų nuo jų istorinio kelio.

Nesisielokite apie Europos 
demokratiją. Sielokitės apie 
savo krašto — Amerikos de
mokratiją. žiūrėkite, kad ji 

'jums tirpte neištirptų, kai čia 
taip akiplėšiškai siaučia viso-, 
kic fašistai—raganų gaudyto
jai. Kai prie šalies vairo sė
di silpnavalis Trumanas ir 
nuolankiai pildo savo bosų va
lią. Tą nelemtą kapitalistų 
valią nori jis dolerių pagal
ba užkarti ant kaklo ir Euro
pos šalims.

Svarbiausia, ko dabar rei-' 
kia — tai išjudinti atsparią 
viešąją nuomon'ę. Kad masės 
visiškai nepakvaištų nuo tų vi- 

I sokiariopų baidymų, grūmoji
mų ir klastingos kapitalistų ir 
fašistų propagandos. Kad 
plačiau jos .išgirstų tikrovinės 
teisybės žodį. Kad į kiekvie
ną pasaiingą atominės ir do
lerinės propagandos veiksnį 
jie taikliai atsakytų atatinka- 

; mais atoveiksniais. Kad so- 
I lidaringai ir sąmoningai rea- 
■ guotų į visas mūsų nevidonų 
pastangas slopinti demokrati
nes laisves ir iškovotas prie
voles.

Johanas Stylis redaguoja ir 
išleidinėja savaitinį raportą 
apie pasaulio įvykius: Johan
nes Steel Report on World 
Affairs,—apie tokius įvykius, 
ką kapitalistinė spauda suži- 
niai nuslepia.

Birobidžano komiteto dar
buotojai kvietė remti Stalin
grado našlaičius ir Birobidža- / 
no respublikos kūrybinius 
darbus.

Jonas Kaškaitis.

PETRAS CVIRKA

Petrui Cvirkai
Gamta lietum pavasarį pravirko, 
O mes apstulbom gavę klaikią žinią. 
Tu išėjai jaunystėj, drauge Cvirka, 
Palikęs darbą, plunksną ir tėvynę.
O per anksti styga juk kanklių trūko, 
Ir per anksti dainos nutilo aidas...
Paliko mums novelės, Frankas Krukas, 

Sodrus Maitintojėlės—Žemės veidas,
Ir tavo darbas gyvas liaudžiai liko, 
Ir atminimas širdyse rusena . . .
Bet mirus likt gyvam—tai didis menas!
Numirt—tai neišvengiamas dalykas, 

Vytautas Siri jos Gira.

ED. AVIILSON TVARKYS 
“PASKOLĄ” TURKIJAI

Washington.— Preziden
tas Trumanas paskyrė Ed
wina C. Wilsoną, Amerikos 
ambasadorių Turkijai, kaip 
administratorių $100,000,- 
000 karinės paskolos, kuri 
duodama Turkijos valdo
vams. Senatas užgyrė Wil- 
sona tam darbui. •c

Rudenėjant
Margas kaimas, ir kelias, ir klevas, 
Gluosnio svirtis ir dūmai melsvi, 
Ir prigludo pakluonėje javas,— 
Jau šiaudai jo nuo saulės gelsvi.
Kaip smagu bus, kai rudenio ore 
Vėl draikysis išblyškę šilkai, 
Obuoliai, nuo šakų nusikorę, 
Sverdės soduos, užmigę laikai
Suaidės vėl nuo skrendančių tolyj 
Paukščių balso, baugaus ir graudaus, 
O ten kaimo gale kuliamoji 
Ryto miglose ūžaus ir gaus ...

Antanas Venclova.

MURIEL RAHN 
dainavo Gershwino kūrinius 
Carnegie “Pop” Koncertų * 
programoje.

Šeštad., Birž. 28, 1947 
3-čias puslapis-------------------—
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Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

’—' "" ' "I
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
771 Sutter 
County of 
premises.

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

SAMUEL BERGMAN

NOTICE 
EB 1169 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
405 Grand 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on tho

ANNA M. (JJNKUS

NOTICE is 
EB 246 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
140 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Ninth Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on tho

Adm. of
FRANK GRIMALDI 
Estate of Elizabeth Grimaldi

NOTICE 
EB 543 has 
to sell beer 
the 
57
County of 
premises.

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

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

Kings, to be consumed on the

is License No. 
undersigned

IDA GUSTIN

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

Alcoholic Beverage Control Law at
— E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 575 has 
to sell beer 
the 
1814
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FELIX I^ROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 385 has been Issued to' tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises^
NAT TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 

(Nat and Abe Delicatessen)

NOTICE is 
EB 447 has 
to sell beer. . 
the Alcoholic 
9311 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SIDNEY

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

Beverage Control Law at

PALANT & GEORGE GAFFIN 
(G and S Delicatessen)

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

Beverage Control Law at

NOTICE 
EB 429 has 
to sell beer 
the Alcoholic
364 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISABELLA FLEISHMAN & 
JACK FLEISHMAN

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1059 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control I^aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

JOSEPHINE
Carl’s Food Market

the

CICIRELLI

No.NOTICE 
GB 7304 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
264 Irving 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

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

Kings, to be consumed off the

ANTONIE DEWEY

NOTICE
GB 2274

hereby givpn that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1916 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ojf 
premises.

VINCENZO LA MAYE 
ANGELO J. CORRATO & 

ALFRED LA MAYE 
(Fulton-Wyona Markets Co.)

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1764 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

ROBERT W. CHAMBERS

NOTICE is hereby given that License hjp. 
GB 9003 hart been issued to the undersigned 
to s^ll beerv at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1330 — Avenue H, Borough of ‘Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

JACK MILLER
(Midwood

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2047 has been issued to thq undersigned 
to sell beer at‘retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2039 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

No.

Kings,t to be consumed off the

FANNIE MARESCA

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

NOTICE 
GB 7208 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1866 Fulton 
County of 
premises.

Beverage 
Street, 

Kings, to

FRIEDA

NOTICE
GB 7327

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

MAYDAG

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

to sell beer at Retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law -at 
981 Fulton Street', Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

TILLIE NATHANSON

No.NOTICE 
GB 7765 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
928-30 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHNECK

NOTICE
GB 7531
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1197 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT4 M. FARRAYE

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

the

NOTICE, is hereby given that License 
GB 7540 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2933 Fulton Street, Borougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.
HENRY A. FUSCO & JOSEPH A. FUSCO

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section’ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3412 Fulton Street, 

Kings, to

Alcoholic 
Fulton 

County of 
premises.

FRANK

& WILLIAM BLOOM
Grocery & Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Gortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

HENRY ĘOHLMEYER

NOTICE 
GB 2580 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2920 
County of 
premises.

HARRY

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

Beverage Control Law at 
Avenue I, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

WOLFSON & LEO WOLFSON

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off tho

KRESSE

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 256, has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und?r Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137/Hegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
863 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

JOSE SCHAMUS

NOTICE is 
EB 294 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage 
324 Utica 
County of 
premises.

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

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

JOSEPH KRAVI'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Scctioi 107 0 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the 
premises. ».

ABRAHAM FARBER

NOTICE 
GB 2096 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
954 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

PETER DELL ELBA

NOTICE 
GB 1725 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4320 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

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

CARL STERNITZKE

NOTICE 
GB 2598 
to sell beer at retail under Section 107 of 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 
2104 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES & FORTUNATO TRETOLA 
LOUIS PACIFICO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
EB 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
305 Bond 
County of 
premises.

hereby given that License No.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

the

&

the MARY CONA

NOTICE 
GB 2286 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
1893 West 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
8th St., Borougl) of prooklyn, 

Kings, to be consumed off the

CHARLES TOTO

pinyp MILANO 
(Paramount Fruit & Veg. Market)

NOTICE is hereby given tligt License 
GB 7002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the
1503 — Avenue 
County of Kings, 
premises.

IRVING
CHARLES WEINGROFF

No.

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

Control Law at

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE 
GB 1649 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
591 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE Is 
EB 291 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage
307 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER

the

MAX LANDSMANJ.
to be consumed off

NOTICE 
GB 7174 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

EB 457 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Beverage Control Law

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 78.'j8 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 
premises.

NORWOOD DELICATESSEN, INC.

No. GREENBERG &

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7769 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Road, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.

is
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5511 
County of 
premises.

the
NOTICE is hereby given that License 
GB 2587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
— 3rd Avenue, 

Kings, to
FRANK MENNITI WILLIAM J. RATNER

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

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

the

HENRY MENKE

NOTICE is 
EB 338 has 
to sell beer 
the 
2601
County -of Kings, to be consumed on 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen & Lunch)

NOTICE is 
EB 255 *4taa 
to sell beer 
the Alcoholic 
119 Church 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

LEO GORELICK

NOTICE is 
EB 468 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

ALICE ROEDER

isNOTICE 
GB 1598 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

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

Kings, to be consumed off the

MIKE ORLANDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7480 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL SCHIFFENBAUER & 
RICHARD LA PAN

NOTICE is hereby given that License jįlo. 
GB 7788 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2812 Fulton 
County of 
premises.

Beverage 
Street, 

Kings, to

the 'LUCA

Vo. the

NOTICE 
»EB 292

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

the

is 
has 

to sell beer 
the Alcoholic 
3160 Fulton
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN F. WILLIAMS

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

Beverage Control Law

EB 250 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
GB 1218

NOTICE
GB 7217

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage- Control 
257 Court Street, Borough of
County of Kings, to be consumed off 
premises.

>8 No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

CUOMO

hereby given that License No.

LOUIS CIPRIANI 
(Louis—Italian Grocery)

Law at
Brooklyn, 

the

LOUIS J. SACHS 
King William Food Center

NOTICE is hereby given that License 
GB 2035 has been issued to the undersigned 
to sell bee į at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Alcoholic 
Fulton 

County of 
premises.

ERICH MANGELS

No.

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

NOTICE
GB 7115
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
138 Utica 
County of 
premises.

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

SIMON GOLDBERG

NOTICE
GB 9530

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7325 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąt retail , under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN EISENMESSER

Law 
B rooklyn, 

tho

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
865 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

RUDOLF MEYER

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

NOTICE
GB 6941
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
757 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLEONICE MODICA

is
hast been issued to the updersigned 

to sell beer pt retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2684 Fulton 
County of 
premises.

Notice
GB 2136
to sell beer at retail under Section 1,07 of 
the Alcoholic Beverage 
2014 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

is

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be Consumed off the

ANNA BRESSLER

NOTICE 
GB 1937 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue', Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

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

Kings, to be consumed off the

nat Siegel

hereby given that License No.

VARTKES TUREKIAN

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

Beverage Control law at
Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 331 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
252 Empire Blvd., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE 
GB 1801 
to sell beer at retail under Seel 
the Alcoholic 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

;tion 107 or 
Beverage Control J/iw at

TOOMEY’S GRILL, INC. HENRY GRANNEMANN

NOTICE 
EB 1195

No.

NOTICE 
RL 6054 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 552 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE 
GB 22125 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Court Street, Borougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is 
has been issued to the undersigned

EDWARD O’DONOHUE

the

No.

is hereby- given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises. 
LEONARD

Kings, to be consumed on the

SAMUELS & SAMUEL RENKO

NOTICE 
GB 2047 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2039 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

FANNIE MARESCA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4344 has been issued to the undersigned 
Jo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the* Alcoholic Beverage Control 
Law at 4301 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on tho

NOTICE 
GB 7302 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic 
98 Wythe 
County of 
premises.

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

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

BENJAMIN SKLAR HELEN DERMODY

hereby given that License No.

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

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

NOTICE is 
EB 377 has 
to sell beer 
the
365 South 
County of 
premises.

NOTICE is
EB 556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

BENJAMIN &
B. &

to be consumed on the

HERMAN ZEDERMAN 
H. Cafeteria)

NOTICE 
GB 7366 
to sell bqer at retail under Section »G7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License ^To. 
has been issued to the undersigned

ISAAC WILDER, JR.

NOTICE 
GB 2113 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

*■ JOHN ‘ BRENDEL

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

GB 2683 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
359 Myrtle 
County of 
premises.

is hereby given that License 
h^s been, issued to the undersigneel the NOTICE is 

EB 358 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO

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

Beverage Control Law at
DAVID KAPLAN 

(Kaplan’s Delicatessen)Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

NOTICE 
GB 7100 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
859 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ’ to be consumed off the 
premises. 
JOSEPH

Avenue, 
Kings, to

is
has been issued to tho undersigned 

to sell beer at retail ’ undet Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

;1440 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

theNo.
LEVYNATFRED CORDES

isthe No.
ROCCO & STEPHEN LEONETTE the

theKings, to No. No.
EMMA HALLER

& IRVING KAPLAN LEVYLOUIS
the

No.the the

LICCARDOCARMELO
No.

No. No.the RUDOLPH

LEO LAK RITZJOSEPH J. VAUGHAN
No.hereby given that License No.No.

No. theKings, to be consumed off the NOTICE is LACHER & PHILIP LACHERH.

LILLIAN VENEZIAERICH SEUTHE hereby given that License No.
No.

hereby given that License NO,hereby given that License No. the Kings, to be consumed on the

BARNETT & WILLIAM COHN
MICHAEL CADDEN

the WILLIAM EHLERS
No. LEON PASQUA

WALTER SPECK

hereby given that License No. the
the ESTHER MEERKATZJOSEPH KRAMAR

theNo.Kings, to be consumed off the JOSEPH DI STEFANOhereby given that License No.
No. GROCERS. INC.SLOPE

JOSEPH WINTER
HEBBELERHERMAN hereby given that License No.

is
the

the

the No. No.No. GEORGE MULLER
SALZMANCHARLES

CARMINE MILO
No.

GEORGE ADEEB DOROTHY LYNCHSCI fA ARS
the

JOHANNA MULLERNo.
CHARLES WIENBERG

JOHN MAYERLE
No.

hereby given that License No.the
the

BERGON the
the

THEODORE DANKERS MAX FLECHNERtho
No.No.

No.IDA P. BERTOLACCI
No.

No.
the

the
JOSE A. MONTALVOKings, to be consumed off the

EDWARD BALZER JOHN E. OVERBECK
DAVID MANDEL No.

SILVERSYLVIA No.hereby given that ’ License No.
hereby given that License No.

thethe

JACOB TROPP
HERBERT ZIRKER

No.JACOB RICHNo.No.

to -be consumed off the CARL KOENIG
JACOB SACKLER EDELSTEINMAX

(Adm.

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

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

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

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

NOTICE
GB 2475

hereby given that 
been issued to the

License ' N6. 
undersigned

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

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

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

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

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

NOTICE
GB 1811

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

NOTICE
EB 1372

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

Avenue, 
Kings, to

NOTICE
GB 1112

NOTICE
GB 1355

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

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

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

LOUIS GINSBERG 
(Myrtle Food Market)

NOTICE
GB 2313

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

SIDNEY GOODMAN & 
WILLIAM B. KROLL 

(M. & M. Food Stores)

JAMES BUCALO & 
JOSEPHINE MARRONE

is 
has

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

& LEON WEINER 
Dairy)

WEINER
(Royal

MARY CORNO * 
of Estate of George Corno)

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

is hereby given, that License 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Laf at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is
has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed on the

Cont rol Law at 
Avenue/ Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

is
has been issued to the undersigned

is
has been issued to the undersigned

Control
Borough of 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

NOTICE 
GB 1588 
to zSOl! beer 
the 
1610
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue .Bor&tlgh of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

hereby given that License No.

is
has been issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

SOLOMON L. SIMMONS

Is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

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

Beverage Cont.-d Law at

Beverage Control Law 
St.,

Kings, to ,be consumed off

Alcoholic
-- Avenue H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
b6 consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that License No. 
GB 2325. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
2821
County of 
premises.

Control I aw at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

is
has been issued to the undersigned

WIENER 
(Wiener and Kaplan

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is 
has been issued to the undersigned

Controlj Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Cont rol Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

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

Beverage Control Law at

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

Beverage Cont rol Law

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

Alcoholic Beverage 
— Avenue S, 

Kingsi to

hereby given that License No. 
has been issued to th</ undersigned

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
is
has bec-n issued to the undersigned

Alcoholic
— Avenue II, 

Kings, to

NOTICE 
GB 7466 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
3615
County of 

^premises.
NATHAN

JOSEPH 
(Friendly Food Center) .

NOTICE is 
EB 402 has 
tq sell beer 
tho Alcoholic
417 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tWe 
premises.

SAMUEL & LĖO GORELICK — 
(Gorelick’s Delicatessen)

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

(Sandwich King)

Law 
Brooklyn, 

the

issued to the undersigned 
retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
L.. ‘Ave., Borough of Brooklyn,

Law at 
Brooklyn, 

the

4 pu»l.—Laisvė (Libaity, Lith. Daily), Seitad., Bn-ž. SB

Alcoholic Beverage Control Law al 
— Avenue U, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

is hereby given that License No. 
has been issued1 to the undersigned

NOTICE is 
EB 553 has 
to sell beer-at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
836 DeKalb Avenue. 
County of 
premises.
HERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1571 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
437 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 1678 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
147 Ridge wood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7028 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2(2 Franklin St., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1381 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of, 
premises.

NOTICE 
GB 1670 
to sell beer at retail'finder Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
2293 Bedford Ave.. 
County of Kings, to 
premises. \

NOTICE 
GB 1858 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1214 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

is
has been issued tb the undersigned 

to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
349 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 9345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 

’County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY J. LAMATTINA

NOTICE 
GB 7212 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I-aw at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn.^ 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2540 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL P. DECAPRIO

NOTICE is hereby given that License 
GB 22018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1846 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2030 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
636 Rogers 
County of 
prepnlses.

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

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 2250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 -- Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2457 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, /to be consumed off 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL & ISIDORE RUDICK

NOTICE is hereby given that License 
GB 9551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ’retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bcwerago Control Law at 
2926 —• Avenue I, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN LIPSCHITZ & 
ARTHUR PEPPER 

(L. & S. Dairy)

NOTICE is hereby given that License 
GB 7191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
222 Prospect Pk. West, Borough r>? B’klyn. 
County of Kings, 
premises.

NOTICE
GB 1436 _____ _________
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.)

hereby given that License No, 
has been issued to tho undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 tof 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
•167 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM MEYER, JR. & 
WILLIAM BECKMANN

NOTICE is hereby given that License 
EB 400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retdil under Section 107 of 

-tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES J. GALLAGHER

NOTICE is hereby given that License 
GB< 2168 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton St.. Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY & THOMAS ZINO 
(Zino’s)

NOTICE is hereby given that License ----
GB 2185 has been issued to thO'undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1127 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GOULDBOURNE NEWSUM & 
IRENE LEWIS- 

IL. & N. Food Market) 
A--------- ----

NOTICE is hereby given that License 
GB 2068 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Izaw at 

•1712 Fulton St reet, Borough of , Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELMIRA B. WARREN

NOTICE is hereby given that License 
GB 2661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1750 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 2359
to sc-H beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2146 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN D.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
759 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 7848 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage pontrol Law at 
1038 JDoKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 78-19 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH A. MACALUSO & 
GIOVANNA 1,0 PICCOLO 

(Lomac Grocers)

NOTICE is hereby given that License 
GB 2004 has' been issued to thei undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1924. Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.
SAM SAPOLNICK & SAM GRADSTEIN 

(Big-Bell-Super-Market)

NOTICE is 
GB 6964 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
141 Myrtle 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
EB 593 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JENNIE HILDA VOLKOVIC

NOTICE is hereby given that License 
EB 527 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail untier Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1087 Blake 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1833 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
583 Myrtle 
County of 
premises.

is
lias been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law St 
140 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn', 
County of* Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1664 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1261 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 7151 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1477 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 2311
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 
County of 
premises.

NOTICE
GB 1301
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic’ Beverage Control Law at 
1606 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

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

NOTICE 
GB 2033 
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. ''

NOTICE
GB 7068
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La\v at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

FRANK CIRRINCIONE

■■ •' J?' v ro : • .

Lit?dUsLA/OLf *' tr-v** I/r;-Metrov ■' . ' -

NOTICE is 
EB 539 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. T-
SAMUEL SCHWARTZ & NATHAN PINCUS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law -at 
1904 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
SAMUEL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 542 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section U>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw hA 
331 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

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

Borough of Brooklyn, 
the

Beverage 
1533 — Broadway, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EDMUND G. LAWLER & 
JAMES LAWLER

NOTICE is 
EB 353 has 
to sell beer 
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 441 has 
to sell beer 
tho Alcoholic

Broadway,

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

Beverage Control Law at 
413 ,— Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES COHEN 
(Cohen’s Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No; 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at* retail under Section 1'17 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
280-2 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
407 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 552 has 
to sell beer 
tha Alcoholic 
562 Sutter 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALEXANDER OCKUN

NOTICE 
GB 7024 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage 
942 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VIGEANT

NOTICE is hereby given that License 
EB 426 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 c£ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MEYER & BENNY GREENBERG

NOTICE is hereby given that License 
GB 1751 has been issued to the undersigned 
to sell^beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
638 Decatur Street, Borougli of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 9545 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
112 — 7 th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

PARK

NOTICE is
GB 7756 has been issued (o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
182 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

NOTICE 
GB 1342 
to sell beer at retail under Section 107 <-f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 7237
to sell beer ‘at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of *Kihgs, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2016 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic* Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that license 
has been issued to the undersigned

Section 107 Of
Control

NOTICE 
GB 7300 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverhge 
532 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI

is hereby given that L‘ien«e No. 
has been issued to the undersigned 

Section 107 ut 
... ___ _ Control Law at

3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 7266 has been issued to the undersigned 
to sell beer kt retail under Section 107 vt 
the Alcoholic Beverage Control Ltiw at 
3524 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
yremises.

HARRY -LESONSKY

NOTICE 
GB 2170 
to sell beer at retail under Section 107 ci 
the Alcoholic Bevei'age Control Law at 
830 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises. 
GEORGE

NOTICE 
GB 1724 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law nt 
1 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2023 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
473 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 10002 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I««W at 
901 Myrtle Avenue, BBorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

» ADOLFO E. PAGLIUCA
(Andre’s Fruit & Veg. Groceries Mkt.)

NOTICE is hereby given that Lieenae No. 
GB 1977 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
870 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL JOSEPH FITZPATRICK
NOTICE is hereby given that Licence No. 
7843 lias been 
to sell beer at 
tho /' ' 
311 New York
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

NOTICE 
GB 1746 
to sell beer at retail under Section -107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 E. 38th St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 8926 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ott the 
premises.

NOTICE 
GB 1340 
to dell beer at retail under Section ,107' cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at ' 
7212 — 5th Avenue, Borough of -Brooklyn, * 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.



MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYSLICENSES 

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is ' hereby given that License No. 
GB 7053 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section iO? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
962 Lafayette Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. t

HARRY RABINOWITZ & 
HYMAN B. GOLDSTEIN 

(R. & G. Food Center)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail un-.Ur Section '.07 of 
tho Alcoholic Beverage Cont/ol I.aw at 
215 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & DANIEL OSENNI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Cont.o: Law at 
218 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALAMON BERGER

PHILADELPHIA, PA. legacija jau buvo šalies sosti
nėje Washingtone reikalauti 
prezidento Trumano vetuoti

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section *07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Atlantic Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BESSIE & LEONARD ROSEN 
(Rosen Grocery & Delicatessen Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und ••• Section 197 of 
tho Alcoholic Beverage (’on'rol at
182 Tillary Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings. Io be consumed off the 
premises.

MICHAEL R. ALESIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB £072 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Con’.iol Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM. W1ECHMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und-*r Sertior. 107 of 
thfl Alcoholic Beverage Control Law nt 
1597 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

NICK ALEXANDER 
(Vanderveer Park Del.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cl 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MINDZAK
—------------------------- *

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L-iw at 
10 1 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7 11) has been issuer! to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
I 13 Smith Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

MAX BARNETT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8996 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 'to be consumed off the 
premises.

WILMA VAN ANTWERP ,

SKELBKITES LAISVĖJE

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 1025 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 107 cf 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2191 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL HOROWITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 1027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section '.07 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTIEL

$3,462,000,000 KARO 
LAIVYNUI

Washington. — Senatas 
nubalsavo $3,462,000,000 ka
riniam laivynui lėšų per 
metus; tai $176,500,000 dau
giau, negu kongresmanai 
skyrė laivynui.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brook lyne _

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TELEPHONE
BTAGO 2-5043

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius '
Liūdčsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 pust—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Birž. 28, 1947

Bellevue-Stratford viešbutyj 
man teko dalyvauti nenuils
tančios darbininkų veikėjos 
Močiutės Ella Reeve Bloor 85 
gimtadienio minėjime. Ge
riausių darbininkų vadų ir 
simpatikų prisirinko pilna sve
tainė. Bankietą atidaro se
niausia Močiutės Bloor drau
ge Anna Pennypacker, pirmi
ninku buvo Rockwell Kent, 
pasižymėjęs tepestrijos artis
tas.

Rockwell Kent karštai svei
kino Močiutę Bloor už jos ne
nuilstantį veikimą per 60 me
tų darbininkų judėjimui. Taip 
pat sveikino ją ir kiti darbi
ninkų vadai: William Z. Fos
ter, Paul Robeson, Elizabeth 
G. Flynn, Peter V. Cacchione, 
Herta Ware.

Fosteris savo kalboj pareiš
kė, kad Taft-IIartley priešdar- 
bininkiškas bilius yra fašisti
nis teroras ir pavergimas dar
bininką klasės. Jei Taft- 
Hartley bilius nebus panaikin
tas, tai darbininkų unijos bus 
sunaikintos.

Po to dainavo garsusis 
Paul Robeson gražiu baritono 
balsu ir Mare Blitzstein, kom
pozitorius. Pirmininkas R. 
Kent perskaitė telegramas pa
sveikinimui Močiutės Bloor iš 
skirtingų šalių — iš Franci jos, 
Jugoslavijos, Italijos, Bulgari
jos ir Australijos nuo komu
nistų partijų vadų, taip pat 
nuo unijų vadų.

Baigiant programą publika 
sustojo ir padainavo Močiutes 
Bloor 85 metų sukaktuvėms, 
linksmą dainą. Močiutė Bloor

Stone Avė.

Fotografas
Traukiu paveikaus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel, GLenmore 5-6191

ir pavienių.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYJETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway )
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
; Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse ^miesto.
Tel Virginia7-4499

rrrrrrt

atsistojo prie garsiakalbio ir 
kalbėjo apie pusę valandos; 
aiškino, ragino darbininkus 
stoti į kovą prieš reakciją, kol 
dar nėra vėlu.

P. Š. Chesterietis.

New Britain, Conn.
Svečiai iš Chicagos

Malonūs svečiai iš Chicagos 
apsilankė New Britaine birže
lio 19 d. vakacijų laike pa
viešėti, pasimatyti su genti
mis ir senais pažįstamais. Mi
nimi svečiai — tai B. Sala- 
veičikas su dukrd’ Birūta ir 
žentu. Salaveičikas su šeima 
apie 18 metų atgal yra per
sikėlę gyventi į Chicagą, todėl 
progąi pasitaikius jie nepra
važiuoja pro šį miestą nesu
stoję pas savas gentis .ir ge
ruosius draugus.

Benis pribuvęs į miestą pir
mučiausiai užsuko pas savuo
sius gentis Brazauskus, vėliau 
leidosi pamatyti draugus, su 
kuriais yra daug veikęs darbo 
žmonių labui per eilę metų. 
Jis aplankė susiedijoje gyve
nantį ir dar vis sergantį Jo
ną J. Gerdauską, Berlin, 
Conn. Gerdauskas sveiksta. 
Jis buvo nusilaužęs koją.

Užsukęs pas Aukščiūnus, ra
do sergančią d-gę Aukščiūnie- 
nę, bet ir josios sveikata ge
rėja. Nuvykęs pas d-gę V. 
'Jokimienę dažinojo, kad ir ši 
vos tik susveikus po dviejų 
operacijų. Jisai užsuko ir pas 
kitus, būtent pas Malinaus
kus, Ambrozevičią, Vikt, ir 
Evą Valley, o Varpo Kliube 
teko jam susitikti pažįstamų 
ir draugų.

Su svečiais teko nors trum
pai pasikalbėti apie lllinojaus 
valstijos lietuvių pažangiečių 
veiklą, dienraštį Vilnį ir vil
niečius.

Kuomet svečiai pas mus lan
kėsi, tai vietos CIO unijų de-

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. j
580 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
ktnp. Innun St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

priešdarbininkišką bilių.
Tuo pat kartu CIO lokalas 

232 išsikovojo iš American 
Hardware Kompanijos pa
laipsnį vakacijų apmokėjimą, 
kurie ištarnavę iki šešių me
tų laiko. Tai pirmas tokis 
planas šiame mieste iškovotas. 
Kur tik tvirtos unijos, ten dar
bininkai išsikovoję daugiau 
mokesties ir geresnes darbo 
sąlygas.

Progresyviai laiko apšviotos 
vakarus ir parengimėlius, bet 
dėl nežinomos priežasties ma
žai1 matosi pažangiečių lietu-' 
vių tuose vakaruose, o šiuose 
vakaruose, parengimuose ga
lima pasisemti daug žinojimo 
apie veiklą ir vedamas kovas 
prieš reakcionierių pasimoji- 
mą suvaržyti darbininkus eko
nominiai ir politiniai. Lietu
viai, budėkime, kad išlaikyti 
šalyje demokratiją!

Kaip girdėti, yra ukvatnin- 
I kų, kurie iš New Britaino va
žiuos į Laisvės didįjį pikniką 
į Maynard, Mass. Laisvės 
piknikai visuomet būna dide
li, su meno programa, todėl 
malonu ten puvykti ir kartu 
paremti darbo žmonių dien
raštį. Vikutis.

" ■■■■,- ■■■!■-« I ■ 1 W '

3 Irako Komunistai 
Nusmerkti Mirt

Irako teismas, nusmerkė 
mirti tris Komunistų Parti
jos vadus — Yusuf ą Salma
ną, Na j į Shummelį ir Za- 
kį Basimą. Jie nusmerkti 
už . “komunistinės propa
gandos skleidimą”. ’

Teismas kartu skyrė 15 
metų kalėjimo dešimčiai 
žmonių už tai, kad jie pri
klausę Komunistų Partijai.

(Irakas su gausingomis 
žibalo versmėmis faktinai 
yra Anglijos saujoje, o vie
tinėje valdžioje viešpatau
ja didieji baudžiaviški dva
rininkai.)

Amerika Atideda 
Paskola Chinijai

Washington. — Vaistyk, 
sekretorius Marshallas sa
kė, šiuo tarpu sulaikyta ža
dėtoji $500,000,000 paskola 
Chinijai, bet Amerika nėra 
nusprendus atmesti Chi
ang Kai-sheko prašymus 
pagalbos (karui tęsti prieš 
laiminčius chinų komunis
tus). —' Chinijos demokra
tai įspėjo, kad busimoji jų 
valdžia atmes paskolas 
Chiangui.

Smarkiai Apdegė Laivas 
su Siera Chinijai

Jersey City, N. J. —Tapo 
apgesintas Marine Fliers 
laivo gaisras. Šis laivas bu
vo sieros prikrautas Chini
jai, ir gaisras buvo nepa
prastai smarkus.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

t

REIKALINGI DARBININKAI
MOTERYS—7:00 A.M. iki 5:Q0 P.M. ar
5:00 P.M. iki 11:00 P.M. ♦
Elektros Pajėga Presų Operatorės
Koja Minamų Presų Operatorės
Prie Stalų Darbininkės

VYRAI—7:00 A.M. iki 6:00 P.M. z
Abelnai Patikrintojai, Press Departmęnte
Elektros Pajėga Presų Operatoriai 

I
VYRAI—6:00 P.M. iki 5:00 A.M.
Vyras nustatymui elektros pajėga presų
Elektros Pajėga Presų Operatoriai
Tumbling Barrel Operatoriai

Kreipkitės į The Whitney Chain & Mfg. Co. •
237 Hamilton Street, Hartford, Conn.

(151)

Kongresas Tyrinės Žibalo 
Pardavinėjimą Sovietam 

I

Washington. — Kongre
so atstovų rūmo komitetas 
tyrinės, kiek žibalo ir gazo
lino išgabenta į Sovietų Są
jungą ir kiek planuota dar 
išgabenti.

Trumano valdžia iš nau
jo įvedė karinę kontrolę ži
balo išgabenimams į užsie
nius. Trumanas pabūgo kri
tikos, kad Sovietai, girdi, 
stiprinami amerikiniu žiba
lu.

Orlando, Fla. — Mirė 
Amerikos generolas Char
les McCormic Reeve, 91 me
tų. '

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUSHELMEN
PRIE KOUTŲ

NUOLATINIS DARBAS.
ŠVIESI, ORINGA- DIRBTUVE

WEATHERILL
680 — 5th AVĖ., N. Y. C.

(153)

NAUJAS, SMARKIAU
SIAS BOMBĄNĘŠIS

Baltimore Md. — Sėk
mingai išbandyta skraidy
mas naujo, galingiausio 
Amerikos bombanešio Mar
tin XB-48. Šis bombanešis 
su šešiais motorais yra va
romas smarkiai suspausto
mis įkaitintoiųis dujomis, 
švirkščiančiomis pro jo uo
degą.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
K

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA nt NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60a VAKARIENE 85c
• i

Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ §EIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota,-pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. t

~~~   . — . ........................ ............——į

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketūkai, 
Branzalie(ai ir Špilkos. (

Taipgi Links ir Pendants
l

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybe kitokių’daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukes 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler .

701 Grand St., arti Graham A Ve., Brooklyn.
22225c
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Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Aną dieną jautukas ištrūko 
iš steikų gamintuvės ir “kon
troliavo” New Yorko centro 
trafiką per 40 minučių.

choristai 
savo pa
llet. dai- 
Ypatinga 
į gavimą

t r
MANHATTAN! 637 Second Ave. 
Between 34th and 35th Streets

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Pentai iavoja.

Kalbant
Valstijų Festiva- 
“Thanksgiving” 

savaitės pabai- 
apkalbėti kada

dėžė sviesto, 1 
dėžė cocoa, 1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Banktetų, 
Veatuvlų, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

tteičiui iu naujausiai! Įtaisymai!.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Pradedant liepos
New Yorke pakels pieno kai
nas po 1 centą ant kvortos.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

3% jardai 100
3 jardai 100 
j svaras Ivory

Tos kainos

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, patyręs 

prie Bar & Grill biznio. Gali atsi
kreipti, kad ir nepatyręs, bile tin
kamas tame biznyje, mes išmokinsi
me. Del daugiau informacijų, prašo
me kreiptis į Happy Days Bar & 
Grill, 426 South 5th St, Brooklyn,.
N. Y. (147-152)

PRANEŠIMAS 

raštinė bus 
ir gale1 

kaip ir 
liepos 7

dėl > t
PUNDELIŲ į

Į VISAS DALIS SOVIETŲ į
SĄJUNGOS 1

Iš anksto apmokėtais muitais. »
Maisto Pundeliai j

Nauji ir Padėvėti Drabužiai!
v ■

1. Mes chemikalais išrūkoftie I
| 2. Pundeliai apdraudžiami I
I 8. Greiti pristatymai. |
Į i

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINf! TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Intriguojančiai skirtinga meilės istorija stebinančiose romanso sąlygose . . .
GENE TIERNEY • REX HARRISON • GEORGE SANDERS

"The Ghost and Mrs. Muir”
DIRIGAVO JOSEPH L. MANKIEWICZ

PAGAMINO FRED KOHLMAR 
20TH CENTURY FOX JUD1S

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “MERRY-GO-ROUND”... smagus karnivalas. paruoštas 
Leonidoff’o, scenerijos Bruno Maine, dalyvauja Rockettes, Baleto Grupė, Glee Club ir 

Music Hall Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Charles Previn’o.
s
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1 World Tourists, Inc. Į
1 (Įsteigta nuo 1927 m.) !

! SENIAUSIA ir GERIAUSIA!

LOUIS HAYWARD * JOAN LESLIE * RICHARD BASEHART

“Repeat Performance”
PRASIDEDA ŠIANDIEN

RIVOLI Broadway ir 49th St. BRONX t 500 I. 164th St.
Take Third Ave. “L“ to 
164th St. Station

Mott Haven 9*5300

Brooklynas Auga, Tad 
Tikisi Daug Prekybos

Birželio 25-tą, dalyvaujant 
valdininkams ir stambaus biz
nio atstovams, atidarytas Ab
raham ir Strauss didžiosios 
departmentinės krautuvės 
Brooklyne priedas.

Naujasis pastatas yra 8 
aukštų. Lėšavęs 5 milionus do
lerių, tačiau firma tikisi iš
rinkti tuos ir dar daugiau. Jos 
vii’šininkas Walter Rotschild 
sakė, jog pernai gimusieji 
Brooklyne 60 tūkstančių kūdi
kių ir šiemet gimsiantieji apie 
75,000 rodo miesto augimą ir 
verslininkams gerą ateitį.

žiūrint iš darbininkiško at
žvilgio, tie gimimai irgi reiš
kia gerą ateitį, tik reikia or
ganizuotai ir daugiau dar
buotis, kad tie sūneliai ir duk
relės užaugtų mums patiems, 
kad nereikėtų skurdžiai de
juoti “auginai dukrelę no sau, 
ne sau.”

Jau Pradeda UN Centro 
Paruošiamuosius 
Darbus

Su pradžia’ liepos pradėsią 
darbus nugriauti-nuvalyti tą 
17-kos akrų plotą, ant kurio 
statys pastovųjį Jungtinių 
Tautų centrą. Plotas randasi 
prie East River, New Yorko 
miesto centre.

Sujaudinanti istorija merginos 
kovos, kad išgelbėti nusmerkto ’ 
vyro gyvybę?

Ray Milland * Teresa Wright į 

The Imperfect Lady” 
ir James Mason

“THE PATIENT VANISHES” 
Įspūdinga filmą, pilna staigmenų!į

EXTRA: Girdėk Bill Floyd 
vargonuojant kasdien/

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir De Kalb Ayes.

i T

Lankėsi Svečias
šiomis dienomis Brooklyne 

lankėsi Stanley Amaitis iš 
Wilkes-Barre, Pa. Aplankė sa
vo sūrus Edwarda ir Stanley 
Amaičius ir dukterį L. Klimie- 
nę, taipgi pasimatė su dauge
liu savo giminių ir draugų, ir 
atlankė Laisvės skaitytoją 
Frank Bush.

Išsikalbėjus su svečiu teko 
sužinoti, kad jo sūnus Edvvar- 
das Amaitis baigęs aukštą 
technikos mokyklą. Tėvelis 
linkėjo sūnui sėkmingai siek- 
tis profesinio užsiėmimo, vie
nok iš tolo sunku buvo numa
tyti jo sudėtingumas. Kuomet 
pamatė sūnaus Edwardo pa
darytą nepaprastą instrumen
tą, tėvas užklausė:

—Kaip šitas stebūklarodis 
užsivadina ?

—Television, — atsakė jam 
Edward as.

—Aš irgi mylėčiau stuboj sė
dėdamas stebuklus turėti ir 
bolės žaismes matyti, — sako 
tėvas. Sūnaus atsakymas buvo 
toksai:

—Stengsiuos kuo greičiau 
tamstos norą išpildyti, “dear.”

LaiTy Amaitis, tai yra anū
kas, linkėjo savo “grand pa
pui” linksmos Tėvo Dienos.

Edward as Amaitis gyvena 
310 So. 3rd St., Brooklyne. At
sitikus reikalui su television ar 
radio setais, pas Amaitį patar
navimas visada ir visiems už
tikrintas. , B.

WILLIAM HOLDEN 
JOAN CAULFIELD

“Dear Ruth”
su

BILLY De WOLFE 
EDWARD ARNOLD =3 MONA FREEMAN 
>3 ir puikus asmenų vaidinimas scenoje ’3 

Lloyd Shaffer ir jo "Super Club” Ork. 
Helen Carroll ir Patenkintojai 
Larry Storch 
The Four Evans

Paramount
Broadway ir 43rd St.

EPIŠKA ISTORIJA FILMO J

IR SOVIETŲ ŽMONES 
nuo 1924 m. iki šiol

ARTKINO presents

Antra
Didžioji 
Savaitė

PRODUCED IN U $ S R

with M. GELOVANI in the role of STALIN 
$!e qua! /ustotical vow w/iic/i became 
/Russia's 1'iMqMm oj action]

apie

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Tokio laikraštininkai atsilanko nas pirmąjį krikščionį premjerą Pet.su Katayama, 
neseniai išrinktą pastai naujęją konstituciją! Palestina... Syrijos delegatai aiškina 
Arabų nusiteikimą link Jungtinių Tautų! Matyk aukščiausią pasaulyj oro gelež.n- 
kelj, kurį pasta’ė E’rancijos inžinieriai! Anglija... Babe Didr iekson tapo pirmąja 
amerikine golfininke, laimėdama vainiką prieš anglų golfninkę! Nepraleisk naujau
sios This i* America Fihnos! “PASSPORT TO NOWHERE.” Ar Europiniai Pabė
gėliai yra J. V., Problema?
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Lietuvių Laisves Radio 
Klubo Reikale

Šį sekmadienį, birželio 29-‘ 
tą, 10:30 vai. ryto, iš stoties 
WBYN, 1430 ant jūsų radio, 
girdėsite ką nors labai artimai 
surištą su Aido Choru, bet ne 
Aidą. Tai bus aidiečių vyrų 
kvartetas, vadovybėje Jurgio 
Kazakevičiaus. O kvartete 
dainuos:

Ilgametis Aido ir dainos 
patrijotas Alekas Velička; ne 
tiek ilgametis (ne jo kaltė, 
kad vėliau gimęs), bet visuo
met Aide, dainuojąs“ Antanas 
Navikas; kelių žodžių rolėje 
“Lietuvos žieduose” atsižymė
jęs Al Purvėnas; nuo pat at
vykimo į Brooklyną Aido Cho
ro ištikimas dainininkas ir 
pramogų ruošimo čampionas 
Petras Grabauskas. Taigi, gir
dėdami juos dainuojant, žino
site, jog už jų dainos stovi vi
so Aido Choro geriausi linkė- 

jiems ir jums laimės. 
Kalbą pasakys R. Mizara. ži
nias perduos J. Siurba.

, j ima i

Paskiausioje Programoje
Kadangi įvedėme praneši- 

nėjimą apie būsimas progra
mas, mažai lieka kas sakyti 
apie buvusias. A. Bimbos pa
sakytoji kalba jau tilpo Lais
vėje. Tačiau žinant, kad. to
liau gyvenantieji ne visi girdi, 
norisi priminti, kaip išėjo'pir
mu kartu dainavusi mums 
per radio Violeta Čypaitė, bu
vusi clevelandietė, dainuojant 
22-ros rytą.

Violetos balsas per radio 
išėjo stipreąpis ir pilnesnis, 
negu girdėjau paskiausiu at
veju koncerte. Nemanytum, 
kad tik jauna mergiščia dai
nuoja. (O gal balsas tiek 
daug paaugėjo per tuos kelis 
mėnesius?) Ir daug ryškesnė 
balso kryptis, geriau užsire
gistruoja dramatiškesnėje dai
noje, negu lyriškoje. Violetai 
akompanavo Alma Kasmočiū- 
tė. Rep.

AIDO CHORO SUSIRINKIMAS IR 
SOCIALS SUEIGA

Antradienį, 
Laisvės salėje, 
no Aido Choro 
rinkimas ir socialė sueiga, da
lyvaujant beveik visiems cho
ro nariams, čia, pirmininkau
jant choro pirmininkei Evai 

i Mizarai, buvo apkalbėta se
kami choro jau nuveikti ir 
užsibrėžti ateičiai veiksmai.

Raportai. Raportas iš pra
ėjusio parengimo — operetės 
“Lietuvos žiedai” rodo, jog 
nuo parengimo pelno liko apie 
$400.

Gaidų komisija raportavo 
ir nusiskundė apie stoką tin
kamų dainų sudarymui tinka
mo chorui repertuaro. Taipgi 
nusiskundė, kad sunku rasti 
žmogų, kuris ar kuri atspaus- 
dintų-nurašytų po kopiją dai
nų žodžius dėl visų choristų. 
Taipgi choristai yra prašomi, 
kad, gavę dainų žodžių kopi
ją, stengtųsi jos nepamesti, o 
turėti visuomet lankantis re
peticijose su savimi arba pa
likti choro sandėlio “locker’y.” 
Drg. R. Feiferis pastebėjo gai
dų komisijai, kad ji turėtų pa
vest vienam žmogui gaidų ir 
dainų žodžių kopijas tvarky
ti. Juomi apsiėmė Petras Qra- 
bauskas. Dainų žodžius at
spausdinti apsiėmė .Carolina 
Gilmaniūtė.

Vakacijos. Nutarta neturėti 
repeticijų per visą liepos mė
nesį, kadangi daugelis cho
ristų šiuo laikotarpiu išvažinė- 
ja vakacijoms. Pirmos po va- 
kacijų repeticijos įvyks penk
tadienį, rugpjūčio 1-mą dieną.

Vakacijų laiku 
prašomi pakalbinti 
žįstamūs, kurie myli 
na, įstoti j chorą, 
dome reikia kreipti
choro nariais kuo daugiausia 
jaunuolių.

Išvažiavimas. Kalbėta apie 
i kartu su Newark o Sietyno
Choru bendrą išvažiavimą- 
ekskursiją. Antanas Navikas, 
pakviestas apsiimti į komisiją 
šiuo reikalu rūpintis — atsi
sakė. Jis atsisakė net ir nuo 
turėjimo “good time,” jeigu 
jam reiktų būti komisijoj. 
Taipgi buvo kalbėta apie pa
kvietimą išvažiavime bendrai 
dalyvauti Great Necko Pir
myn Choro. Palikta tuomi, 
kaip ir kitais su išvažiavimu 
su rištais reik ai ais,-—k omisij ai 
pasirūpinti. Komisijon įeina: 
Povilas Venta, Frances Maži- 
lis ir Caroline Gilman.

Beje, choro nariams išva
žiavimo lėšas choras apmoka 
iš iždo. Kuomet komisija iš
dirbs planus ir susitars su 
sietyniečiais ir greatneckie- 
čiais apie išvažiavimą — ar 
tai bus laivu ar busais į kokią 
nors farmą — bus pranešta 
vėlesnėse Laisvės laidose. Tė- 
mykite!

Parengimas. Įnešta ir pa
remta rudeninį Aido Choro 
parengimą turėti Schv/aben 
Hali, kada nors spalių mėne-

sį. Tarta kviėst Aido Chorui 
į pagalbą pildyme programos 
Newark o Sietyno Chorą, taip
gi kviest svetimtaučius meni
ninkus. Komisijon įeina šie: 
Leon Guysler, Natalia Nagule- 
vičiutė ir May Merk.

Festivalis. 
LMS Rytinių 
lį, įvyksiantį 
dienoj ir iki 
gos, palikta
nors vėliau sekamuose susirin
kimuose.

Radijo Klubas.. Nutarta 
įstoti nariu į Laisvės Radijo 
Klubą, pasimokant. $10.

Vyturėlis, f būsiantį 14 rug
sėjo, Liet. Amerikos Piliečių 
Klubo salėje, Vyturėlio kon
certą nutarta prisidėti, pasi
skelbiant programoje. Skelbi
mas užims visą puslapį.

Laisvės Piknikas. Nutarta 
Laisvės piknike, 4 d. liepos, 
Klaščiaus Parke, Maspethe, 
turėti choro stalą. Stalo orga
nizatore apsiėmė Briedienė, o 
jai pagalbininkais apsiėrhė: 
Ch. Yuknis, V. Kartonas ir M. 
Merk.

Užkandžiai. Po susirinkimo 
buvo draugiškas pasikalbėji
mas ir pasilinksminimas prie 
užkandžių ir “minkštų,” kai]) 
ir “kietų” gėrimų.^ Daugiau
siai, ypatingai užkandžių pa- 
rūpinime ir patarnavime dar
bavosi Helen Bručas ir May 
Merk; o choro bassai ir te
norai parūpino gėrimus.

Baigiant — 
norėtų matyti 
susirinkimų ir 
ristų sueigų.

Meilės istorija, kuri ... kartosis ir kartosis jūsų atmintyje! Tokia 
skirtinga... Tokia 'įspūdinga ... Tokia didinga...

Durys atsijaro 9:30 A. M.
Nuolat Rodoma. — Moksliniai Vėdinama. — Nebrangios Kainos

Trečiadienį, birželio 25 d., 
Laisvės salėje, Vyturėlio An
samblis turėjo paskutines šio 
sezono repeticijas ir po jų ofi
cialiai užbaigė sezoną su už
kandžiais ir pasilinksminimu.

Kaip praneša energingasis 
Vyturėlio vadovas, jaunuolis 
Ed. Sidney, Vyturėlis turi la
bai skaisčių vilčių ateities 
veiklai. Ypatingai tikimasi 
aukštai pakelti Vyturėlio ko
kybę muzikos mene. Priežas
tis tam: E. Sidney artimai su
sidraugavo su garsiu Rusų Ba
lalaikų Orkestros vadu Alek
sandrų Kutinu, kuris lankėsi 
Vyturėlio repeticijose praeity
je ir pasižadėjo visaip Vyturė
liui pagelbėti. Net prižadėjo 
talką Vyturėlio rudeniniame 
koncerte, rugsėjo 14 d., Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kaipo atlyginimą už jo tal
kininkavimą Vyturėliui, Alek
sandras Kutinas pageidauja, 
kad lietuviai susidomėtų Rusų 
Balalaikų Orkestros koncer
tais ir juos gausiai lankytų. 
Vienas tokių koncertų įvyks 
Carnegie Hall (neteko dar 
sužinoti dienos, kada tai bus).

Buvo planuojama, kad ir 
Vyturėlis galėtų, kartu su Ru
sų balalaikų Orkestrą, Carne
gie. Hali duoti savo, lietuvišką 
numerį ar numerius. Ar tas 
pavyks, šiuos žodžius rašant 
dar negalima tikrai pasakyti.

Kaip ten bebūtų su Vyturė
lio pasirodymu Carnegie Hall, 
tačiau vienas aišku, kad Vy
turėlis, po vadovyste gabaus 
jauno muziko Ed. Sidney-ži- 
džiūnuko ir su Aleksandro 
Kutino talka, pakils ir 
aukštai!. . .

Apie patį užbaigimo 
vakarėlį — jis buvo
ir labai draugiškas, dalyvau-

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa-
siklausykite gražios lietuviškos programos

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ave. ir 138th St.. New Yorke. Filharmonijos Simfonijos Ork. su 110 
artistų . . . Simfonijos po žvaigždėmis . . . Tikietal nuo 30c, 60c ir daugiau.

Vakarais 8:30

—Generolo Platoff’o DONO KAZOKU CHORAS

—Brahms, Schumann, Mendelssohn su Mischa Elman, smuikininku 
ir Alexander Smallens vadovybėje

—Iškilminga Prancūzų programa: Berlioz, Franck, Dukas, 
Milhaud, Ravel, su Alexander Smallens, vadovybėje

—Mozart, Tchaikovsky, Strauss, su Carl Stem, ‘cellistu ir 
Alexander Smallens, vadovybėje

3—LAURITZ MELCHIOR. su Alexander Smallens, vadovybėje

ŠI VAKARĄ

PIRM., BIRŽ. 30

ANTR., LIEP. 1

TREČ. LIEP. 2.

KETVIRT.. LIEP.

Potvyniai Palietė ir 
Kalifomišldus -

Collyeriii Namą 
Nugriaus

Draugai Karosai praneša, 
kad jiems grįžtant į Kalifor
niją (iš New Yorko), Nebras- 
kos valstijoje (Holdrege mies
telyje) užėjo tok is potvynis, 
kad jie per kelias dienas ne
galėję iš ten niekur išvykti. 
Džiaugiasi, kad gavo butą ap
sistojimui ; kitaip būtų buvę 
labai prastai.

jant Vyturėlio nariams, kaip 
ir kai kuriems pašaliečiams, jo 
draugams; tarp pašaliečių da
lyvių buvo: Kazakevičienė, 
armonistės Florence Kazake
vičiūtės motina; Bessie Staę 
siūnienė, Aleksandras Kutinas, 
Mrs. A. Sidney, Paul Venta, 
Lillian Belte »ir šių žodžių ra
šytojas. Beje Lillian prisidėjo 
prie'‘paruošimo stalų ir kt.

Linkime Vyturėliui pilniau
siai atsiekti savo 
siekių.

Iš paviršiaus dar atrodąs į \ 
apygerį namą, buvęs Collyerių 
“Brownstone” budinkas esąs 
taip supuvęs, jog jame pavo
jinga bent kam būti. Stogo ir 
visur kitur balkiai ir pilioriai, 
pasekmėje netaisyto stogo, 
esą taip sumirkę ir supuvę, 
jog namas bile kada galįs su
griūti. Miesto inspektoriai“ įsa
kė pastatą nuversti.

PAŠTAS PRANEŠA
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley pranešu, 
jog liepos 4-tą, Nepriklauso
mybės Dieną paštininkai švęs. 
Išnešios tik “special delivery” 
laiškus ir tik centraliniame 
pašte parduos štampas ir pri
ims pundelius.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

■

Frank Givis
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■

BAR & GRILL
K
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WORLD TOUBISTS
incorporated

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

korespondentas 
daugiau tokių 

draugiškų cho-

uždaryta 
savaitės.

« 
I i
n

8 

I 
8

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

visuomet 
d.

Mūsų
4 d. liepos
Bus atdara
pirmadieny],

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y. 
Hl. C K < h • r d CUU

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

Mes dabar turime agentūras 
sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont/Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

DĖL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba

amm

j HENRY D. MAHLER, inc

kuJri

Mes 
Visi

Veteranams
New - Yorko valstijinis švie

timo. departrrientas jau suda
ręs sąrašus, kiek kuriosą vals- 
tijinėse kolegijose galės pri
imti rudens semestrui vetera
nų mokinių. Norintieji jomis 
pasinaudoti veteranai jau da
bar lai kreipiasi į Veterans’ 
Affairs Diviziją.

Kanados 
Black Horse Ale

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work *
Polishing & Finishing

MAISTAS ir DRABUŽIAI
Greitai pristatomi mažiausiomis lėšomis

Viską Parūpiname, taipgi ir Cheminį Iftrfikymą
Muitai iš Anksto Apmokami • Pilnai Apdraudžiama

SPEC! ALIS MAISTO PUNDELIS
dėžė Nutola, 1 dėžė spaghetti, I dėžė kruopų, 2 gabalai II. muilo, 
dėžė miežienės, 1 pakelis arbatos, 1 blokinė pieno miltelių .$11.8'1

SPECIALIS DRABUŽIŲ PUNDELIS
nuošimčių vilnono vyriškam siutui. 3 jardai rayono pamušalo, 

nuošimčių vilnono moteriškam sifitui, 2 jardai rayono pamušalo, 
muilo, 2 špūlės siūlų, 1 pakelis adatų. > $42.81

yra tik Sovietų Sąjungai. Kainos kitiem kraštam nurodomos
pagal pareikalavimą.

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y
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Pet.su



