
Gražiai Pamiršta.
Nemiegodamas Sapnuoja.
Džiaugsmas Išdavyste.
Laisvės Piknikas.
Pasiskaitykite ir

Atsiminkite.
Rašo A. BIMBA

Dabar labai madoje Ame
rikos žmones gąsdinti rusišku 
baubu. Vieną gražią dieną, 
netikėtai ir niekam nežinant, 
rusai atskrisią Amerikon ir vi
sus mus išprievartausią!

Tėvynės redaktorius, kuris 
visuomet sakydavo, kad Ta
rybų Sąjunga taip tuščia, kaip 
išvalgytas kiaušinis, dabar ir
gi išsigando rusų. Vienas la
bai didelis generolas vargšui 
Bajorui pripasakojęs apie Ru
siją tokių baisių dalykų:

“Rusija turinti tūkstančius 
toli skrendančių lėktuvų, lai
komų Sibiro aerodromuose. 
Rusija turinti moderniškų ra
ketų, net galingesni^ už tas, 
kurias laike praeito karo nau
dojo vokiečiai. Be to, Rusija 
šiandien po ginklu laiko ga
lingą kariuomenę. O dar 
prie to—Rusija visur sukelia 
painiavas, kad valstybės nega
lėtų susitarti.’* (Tėvynė, birž. ' 
27 d.)

O svarbiausia, žinoma, kad 
su ta savo galybe Rusija vi
siškai sumaišė Bajoro ir kitų 
panašių vyrų galvas. Jie pa
miršo, ką jie apie Rusiją taip 
neseniai rašė. Jie rašė, kad 
Rusija yra tokia ubagų šalis, 
jog užtektų Amerikai pasiųs
ti vieną generolą Maršalą su 
viena atomine bomba ir, kaip 
beregint, Stalinas su visu 
Kremliumi prasmegtų kiaurai 
žemę.

Kokia obelis, tokie ir obuo
liai. Tėvynės bendradarbiai 
nė kiek neprotingesni už jos 
redaktorių, štai ten pat koks 
ten. Nausėdas ieško ir nebe- 
suranda komunistų. Kitur dar 
vienas kitas jų esą užsilikę, 
bet nė su žiburiu jų nebesu- 
rastum Pietų Amerikoje. “Ten 
paliepta komunistų veiklą už
daryti ir to užteko. Dabar 
Pietų Amerikoje komunistų 
judėjimo nėra.” Džiaugiasi iš
sigandęs Nausėdas.

Bet pagyvensime ir už die
nos kitos tie patys neprotau
janti Nausėdos uždėję už gal
vos rankas sušuks: Visur mus 
apniko komunistai. Gelbėki
te!

Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntusi telegramą Ameri
kos delegacijai, kad Tarybų 
Lietuva nebūtų priimta į Pa
saulio Pašto Sąjungos Kon
gresą. Ir džiaugiasi, kad 
Lietuva nebuvo priimta.

Kiekvienas patriotingas lie
tuvis nori ir trokšta, kad Lie
tuva būtų visur priimta ir pa
gerbta. O Amerikos"Lietuvių 
Taryba sušilus darbuojasi, 
kad jai visur būtų durys už
darytos.

Jau nebetoli Liepos Ketvir
toji. Visi laisviečiai jos lau
kia. Kad tik oras būtų gra
žus !

Liepos Ketvirtą įvyks du 
milžiniški dienraščio Laisvės 
piknikai — vienas Brooklyne 
(KlaŠčiaus parke, Maspethe), 
o kitas Maynard, Mass.

Nelabai gerai, kad abudu 
piknikai įvyksta tą pačią die
ną. Daugelis dienraščio pa- 
trijotų norėtų dalyvauti abie
juose. Ypatingai Connecticut 
lietuviams, kurie gyvena vi
durkelyje tarpe Maynardo ir 
Brooklyno, pasidaro tikras 
galvosūkis.

Bet taip jau pasitaikė ir 
tegul taip būna. Skirtumo di
delio nebus, kuriame piknike 
dalyvausite, tik dalyvaukite.

Matėte Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centralinio Komite
to pranešimą. Narinių duok
lių pasimokėjimui laikas pra
ilgintas visais trimis mėnesiais 
-—net iki spalių 1 dienos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Mainieriai Švenčia;
Kompanijos Žada 
Tūlus Pagerinimus

Washington. — Po pro
testo streiko prieš Tafto- 
Hartley’o bilių, dabar apie 
500,000 minkštosios anglies 
mainierių švenčia apmoka
mas atostogas iki liepos 7 d. 
Po atostogų galėtų įvykti 
jų streikas dėl naujos su
tarties. Kelios kompanijos 
jau sutinka su unijos rei
kalavimais dėl algos pakėli
mo ir darbo valandų. Uni
jos pirmininkas John L. 
Lewis tęsia derybas dėl ki
tu reikalavimu.

€• t- I

Kunigas Sudegino 
Savo Bažnyčią

Milwaukee, Wis. — Pres- 
byterionų Calvary parapi
jos kunigas John Lewis pa- 
degė savo bažnyčią, kaip 
atrado prisiekdintųjų teis
mas. Gaisras padarė 150,- 
000 nuostolių. Tai buvo ma
dinga ir dar graži bažny
čia, bet kunigas norėjo, kad 
parapijiečiai past atytų 
naują.

Bevinas Perša Slėpt 
Marshallo Plano 

I

Svarstymus
Paryžius. — Anglijos už

sienio reikalų ministras Be
vinas reikalavo slėpti nuo
spaudos, ką apie amerikinį 
Marshallo planą kalbės jis 
pats, užsieninis Sovietų mi
nistras Molotovas ir Fran- 
cijos užsienio reikalų mini
stras Bidault. Bevinas per
ša be pakeitimų užgirti tą 
planą dėl ūkio - pramonės 
atgaivinimo Europos šaly
se, neatsiklausiant Jungtim 
Tautų. — Maskvos spauda 
įtarė ,kad Marshallo planas 
pamatiniai taikomas pačios 
Amerikos bizniui.

ANGLAI UŽKANKINO 
ŽYDĄ JAUNUOLĮ

Jeruzalė. — Anglų polici
jos viršininkai pripažino, 
kad jų policininkai mirtinai 
užkankino žydą 17 metų 
jaunuolį Aleksandrą Rubo- 
witzą. Kankindami, jie 
bandė priverst jį išduoti 
slaptuosius žydų kovūnus 
prieš anglus.

New Delhi, Indija. —In
dijos vyriausybė paskyrė 
moterį Vi ja ją I^akšmi Pan
dit kaip pirmąjį savo amba
sadorių Sovietam. Vi j a ja 
yra narė Indijos delegacijos 
Jungt. Tautose. Jos brolis 
J. Nehru yra laikinis In
dijos vice-prezidentas.

Lai kiekvienas narys pasi
skaito ir susidomi. Dar yra 
gražios progos visiems tapti 
šios garbingos organizacijos 
nariais geram stovyje. Neati
dėliokite, nelaukite paskutines 
dienos.
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Teismas Nukaitino 16 Prieš - Fašistinių 
Veikėjų; Nubaudė Nacių Priešų Eislerį 

a________________________________ c=*
Įkalino Carlą Marzanį, Buvusi 

Valdžios Tarnautoją, Kuris 
Užsigynęs, kad “Komunistas”

Washington. — Federalis 
teismas atrado kaltais 16 
vadų Bendrojo Prieš-Fašis- 
tinių Pabėgėlių Khmiteto. 
Jų kaičia esanti tame, kad 
jie “paniekinę kongresą.” 
Kongresmanų Neameriki- 
nių Veiksmų Komitetas an
dai reikalavo, kad jie pris
tatytų prieš-fašistinės savo 
organizacijos dokumentus. 
Jie atsisakė išduoti doku
mentus. Tatai teismas ir iš
aiškino kaip “panieką kon
gresui.”

Minimas Prieš-Fašistinis 
Komitetas rūpinosi Ispani
jos respublikiečiais, pabė
gusiais nuo Franko fašistų. 
Tarp komiteto narių, ku
riuos teismas nukaitino, y- 
ra daktaras Ed. R. Barsky; 
paskilbęs rašytojas How-

Ex-Teisėjas Roberts Perša 
Verstiną Karinę Tarnybą; 
Gązdina Sovietais

Washington. z — Buvęs 
Aukščiausio Teismo teisė
jas Owen J. Roberts karš
tai ragino kongresą tuojau 
įvesti verstiną karinį jau
nuolių lavinimą. Jisai gąs
dino Sovietais ir pasakojo, 
kad jeigu Amerika bus ka
riniai “tokia silpna,” kaip 
dabar, tai juo greičiau su
silauksime Trečiojo pasau
linio karo.

Kalbėdamas kongresma- 
nu komitetui kariniais rei
kalais, Roberts taipgi tvir
tino, kad per metus-kitus 
Sovietai pasigaminsią ato
minę bombą.

GENEROLAI PRAŠO 
SARGYBOS “PRIEŠ 
ATOMŲ BOMBAS”

Washington. — Armijos 
valdyba pareikalavo, kad 
kongresas paskirtų 130 mi
lionų dolerių organizuoti 
atsarginėms jėgoms prieš 
“užpuolimą a t o m i nėmis 
bombomis.” Siūloma iš ank
sto tam paruošti 200,000 iki 
250,000 žmonių .— sargų, 
gaisragesių, gydytojų, slau
gių ir kt- - - - - - - - y.
Demonstracija Romoj 
Prieš Perono Pačią

Roma. — Keli šimtai 
žmonių ties Argentinos am
basada depionstravo prieš 
atvykusią to krašto dikta
toriaus Perono pačią Evą. 
Demonstrantus puolė italų 
fašistai, šaukdami: “Tegy
vuoja ' fašizmas!” “Tegy
vuoja Peronas ir Franko” 
(Ispanijos diktatorius)! Į- 
vyko muštynės.

Policininkai, ’ darydami 
tvarką, daugiausiai puolė 
demonstrantus, o ne fašis
tus, ir suėmė 50 asmenų, jų 
tarpe 27 tariamus “komu
nistus.” Buržuazijos ir de
šiniųjų socialistų' spauda 
palankiai rašo apie Peroną.

ORAS. — Būsią lietaus. 

ard Fast; teatrinių veikalų 
statytojas scenon Her
man Shumlin ir kt.

Jų advokatas O. John 
Rogge reikalauja naujo 
teismo, ketina varyti bylą 
net iki Jungtinių Valstijų 
Aukščiausio Teismo. Tuo 
tarpu visi nukaitintieji lai
komi po $500 parankos 
kiekvienas. Jeigu jie būtų 
galutinai pripažinti kaltais, 
tai galėtų būti baudžiami 
iki vienų metų kalėjimo ir 
$1,000 kiekvienas.

SPRENDIMAS PRIEŠ 
EISLERĮ

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Alexan
der Holtzoff nuteisė Ger- 
hartą Eislerį, vokietį kovo
toją prieš nacizmą, vienus 
metus kalėti ir $1,000 bau
dos sumokėti. Taip Eisle- 
ris, pabėgėlis nuo Hitlerio 
giltiniečių, baudžiamas už 
“kongreso paniekinimą.”

Kada kongresmanų Ne- 
amerikiniš Komitetas pir
miau pašaukė Eislerį tar
dymui, Eisleris prašė duoti 
jam 3 minutes laiko, kad 
galėtų padaryti bendrą pa
reiškimą. Neamerikinis Ko
mitetas nedavė jam tų tri

Senatas Cžgyrė Bilių, Keičianti 
Prezidento Įpėdinius

Washington. — Senatas 
50 balsų prieš 35 užgyrė to
ki pasiūlymą dėl Jungtim 
Valstijų prezidento įpėdi
nių:

Jeigu prezidento vietą 
užėmęs vice - prezidentas 
miršta, pasitraukia (arba 
lieka pašalintas, tai prezi
dento pareigas eis kongre
so atstovų ’rūmo pirminin
kas, o Jeigu šis mirs ar bus 
“išvietintas”, tai preziden
taus veikiantysis senato 
pirmininkas; po jo seks val
stybės sekretorius, gi pas
kui — kitų departmentų 
vadai paeiliui, žiūrint/ ku
ris departmentas buvo pir
miau įsteigtas Amerikos 
valdžioję.

Dešinysis Rumunų Politikierius Šaukia 
Ameriką ir Angliją Sutraukyt Ryšius su 

Demokratine Rumunijos Valdžia
Bucharest, Rumunija. — 

Juliu Maniu, tariamos 
“valstiečių” partijos vadas, 
šaukė Ameriką ir Angliją 
sutraukyti diplomatijos ry
šius su premjero Petro Gro- 
zos 'valdžia. — Ta valdžia 
yra sudėtinė, iš visų didžių
jų demokratinių partijų at
stovų.

Maniu apšaukė šią val
džią “komunistine” ir sakė, 
kad jei Amerika ir Anglija 
sutraukytų ryšius su Gro- 
zos vyriausybe, tatai padė

jų minučių. Dėl to Eisleris 
atsisakė prisiekti liudyti. 
Už tą atsisakymą Eisleris 
ir baudžiamas, kaip už “pa
nieką kongresui.”

Išgirdęs teismo sprendi
mą, Eisleris pareiškė:

“Tatai įrodo, kad euro
pietis fašizmo priešas netu
ri čia jokios progos, besiau- 
čiant raudonųjų raganų 
medžioklės isterijai.”

(Neamerikinis Komitetas 
pasakojo, būk “Komunistų 
Internatcionalas” atsiuntęs 
Eislerį kaip Amerikos ko
munistų komandierių. Jei
gu būtų buvę leista Eisle- 
riui pareiškimą padaryti, 
jis būtų išdėstęs savo veik
lą praeityje ir nuomones a- 
pie patį komitetą; jis taip
gi būtų priminęs, kaip A- 
merika prieš jo norą sulai
kė jį šioje šalyje, kuomet 
jis keliavo į Meksiką.)

Eislerio advokatai ruošia 
apeliaciją aukštesniam teis
mui. Apeliacijoje, tarp kit
ko, bus nurodyta, kad tei
sėjas Holtzoff nesilaikė be
šališkumo ir elgėsi kaip 
kaltinamojo priešas.

BAUSMĖ MARZANIUI
Washington. — Federa

Šis bilius dabar perduo
tas kongreso atstovų rū
mui, kuris jau pernai pri
ėmė tokį bilių. Suprantama, 
kongresmanai vėl užgirs jį. 
Tai yra paties prez, Tru- 
mano pasiūlymas.

Jeigu Trumanas mirtų, 
tai pagal šį bilių preziden
tystė tektų republikonui 
Josephui Martinui, kongre
so atstovų rūmo pirminin
kui, iki naujas prezidentas 
bus reguliariai išrinktas ir 
įvesdintas.

Iki šiol, vice-prezidentui 
mirus arba jį pašalinus, jo 
vieta buvo paeiliui skiriama 
valstybės sekretoriui, iždo 
sekretoriui bei kitiems ka
bineto nariams.

tų nuversti ją. Jisai skun
dėsi amerikiniams kores
pondentams, kad dabartinė 
valdžia, girdi, “terorizuoja” 
ir areštuoja savo priešinin
kus. Maniu pasakojo/ kad 
ši valdžia sudaryta su “so
vietine pagalba.”

(Paskutiniu laiku Ru
munijos vyriausybė suėmė 
tam tikrą skaičių dešiniųjų 
bei fašistinių politikierių, 
kurie planavo ginkluotą su
kilimą prieš esamąją val
džią.)

lis teisėjas Richmond B. 
Keech nuteisė Carlą Al. 
Marzanį, buvusį valstybės 
department© p a r eigūną, 
kalėjiman nuo 1 iki 3 me
tų. Marzani baudžiamas už 
tai, kad jis po prisieka sa
kė, jog nepriklausė Komu
nistų Partijai.

Marzani pareiškė, jog 
teismas rėmėsi pasakomis 
ir kreivomis prisiekomis 
šnipų ir kerštingų renega
tų, pabėgusių iš Komunistų 
Partijos. Anot Marzanio, 
jis persekiojamas už tai, 
kad jis vadovavo organiza
cijai, kuri gamino darbinin
kiškus judamuosius paveik
slus.

Marzanio advokatai duo
da apeliaciją aukštesniam 
teismui.

Jungtinės Valstijos Urmu 
“Parduoda” Chiangui Kulkas 
Ir Kitus Karo Reikmenis

Washington. — Ameri
kos valdžia “pardavė” Chi- 
nijos diktatoriui Chiang 
Kai-shekui 130 milionų kul
kų už dešimtadalį jų ver
tės ir leido Chiangui pirkti 
tiek lėktuvų ir kitų karinių 
reikmenų, kiek tik jis įka
bins. Vis tai ■ karui prieš 
chinų komunistus.

Amerika formaliai sus
tabdo žadėtus Chiang Kai- 
shekui 500 milionu doleriu 
“paskolos” iš Eksporto- 
Importo Banko; bet šios 
šalies valdžia palankiai 
svarstys Chiango prašymus 
dėl naujų paskolų.

POPIEŽIUS GIRIA 
PERONO DIKTATŪRA 
ARGENTINOJE

Roma. — Popiežiaus val
stybėlė Vatikanas su dide
lėmis iškilmėmis pasitiko 
Evą Peron’ienę, atsilan
kiusią Argentinos diktato
riaus pačią. Popiežiaus 
laikraštis gyrė Argentinos 
valdžią, girdi, už “gerada
rystę žemesniosiom kla
sėm” ir už žadamą pagalbą 
italam ir kt. Europos tau
tom.

Potviniai Tebemurdo 
Tris Valstijas

St. Louis, Mo; — Ištvi
nusi Mississippi upė pakilo 
38 pėdomis aukščiau papra
sto savo lygio. Kartu siau
čia potviniai Missouri ir 
Des Moines 'upių. Jau ket
virtą sykį šį mėnesį potvi- 
nis užplūdo Ottumwa mie
stą, lowos valstijoj. Apsem
ta dalys Sioux City, Dės 
Moines ii? kitų miestų lo- 
woj, Nebraskoj ir Illinojuj. 
Potviniai išvijo bent 31,000 
žmonių iš namų. Armija at
siuntė tūkstančius kareivių, 
kad stiprintų krantines u- 
pių užtvankas, kurių pra- 
trūkimas pragaištingai už- 
plukdytų miestus.
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CIO Šaukia Visas 
Unijas Veikt prieš 
Vergovės {statymą

Washington. — Genera- 
lis CIO pirmininkas Philip 
Murray šaukia Darbo Fe
deracijos unijų ir Geležio-, 
keliečių Brolijų vadus į * 
bendrą konferenciją, kuri 
turėtų pagamint planus, 
kaip panaikint prieš-dar- 
bininkišką Tafto-Hartley’o 
įstatymą. Murray, sakoma, 
taipgi nesutinka skelbt vi
suotiną streiką prieš tą {- 
statymą. Jisai siūlo per tei
smus ir politinį veikimą nu
šluoti Tafto-Hartley’o ak
tą. ;

Marshallas Pašalino 
Dešimtį “Kairiųjų”

Washington. — Valsty
bės sekretorius Marshallas • 
išmetė iš tarnybos savo 
departmente 10 žmonių. Jie 
buvo įtarti kaip “kairieji”, 
esą, “neištikimi” Jungtin. 
Valstijoms. Valstybės de
partmentas nesako, ar tarp 
jų buvo bent.vienas komu
nistas ar komunistų rėmė* 
jas.

Austin Šaukia Jungt. 
Tautas Net Ginklais 
Remt Monarchists

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Jungtin. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Warren Austinas tvirtino, 
būk Jugoslavija, Bulgarija 
ir Albanija, girdi, daugiau
siai palaiko Graikijos parti
zanų karą prieš monarchis- 
tų valdžią. Jis todėl ragino 
Jungtines Tautas net gink
lus pavartot prieš tuos 
Graikijos kaimynus, jeigu 
reikės. — Sovietai, Lenkija, 
partizanai ir šie Graikijos 
kaimynai užginčija sveti
mųjų įsikišimą į kovą tarp 
partizanų ir monarchistų.

SKIRIA 100 LAIVŲ 
PIET. AMERIKAI

Washington. — Jungtin. 
Valstijų laivyno sekreto
rius James For ręstai ragi
no kongres. komitetą už
girti sumanymą, kuris siū
lo pervesti 100 šios šalies 
karinių laivų įvairiems Pie
tinės ir Vidurinės Ameri
kos kraštams.

Policija Šaudė Indijos 
Gelžkelio Streikierius

Bombay, Indija. — 25,000 > 
geležinkelio streikierių de
monstravo ir puolė trauki
nius, protestuodami, kad 
valdiška komisija patarė 
per mažai jiems algos pridė
ti. Policija šaudė ir du 
streikierius nušovė, o kelis 
tuzinus sužeidė.

Atlanta, Ga. — Panai- į 
kintas Čarteris Columbian 
fašistų organizacijos.
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Raminimas ir Migdymas
Prezidentas Trumanas atsišaukia į samdytojus ir 

organizuotus darbininkus. Jis juos ragina nesipriešinti 
Taft-Hartley įstatymui. Jis reikalauja, kad visi ištikimai 
prisilaikytų to įstatymo patvarkymų. Pats prezidentas 
pasižada įstatymą pravesti nuoširdžiai ir ištikimai.

Komercinė spauda vienu balsu pataria darbo uni
joms nieko nedaryti, vergovės įstatymui nesipriešinti, 
palaukti ii’ įsitikinti, kad tas įstatymas būsiąs lygiai vi
siems naudingas.

Toji spauda pataria prezidentui tuojau paleisti Na
tional Labor Relations Board ir sudaryti naują tarybą 
iš tokių žmonių, kurie ištikimai ir nuoširdžiai pritaria 
naujam įstatymui. Tiktai tokia taryba, girdi, nesvyruo
jančiai pravestų įstatymą gyveniman.

Vadinasi, prasidėjo plati raminimo ir migdymo 
kampanija. Tegul tik organizuoti darbininkai nurimsta 
ir pasiduoda, pamiršta savo įsitikinimus ir teises, ir vis
kas bus gerai. Tuo tarpu tie patys valdžios organai kals 
ant darbininkų rankų pančius vieną po kitam. Palaips
niui darbininkai neteks visų teisių. Dabar iš jų atima 
ekonomines teises, rytoj atims politines. Jau dabar jiems 
nevalia' ekonomines organizacijas panaudoti 
politinių reikalų gynimui. Tai uždraudžia Taft-Hartley 
įstatymas. Nedaug bereikia, kad Kongresas nutartų, jog 
darbininkams nevalia organizuotai dalyvauti politikoje. 
Nelabai seniai jau buvo kilęs balsas įstatymais uždraus
ti Komunistų Partiją. Kartą reakcija paims viršų, ne
sustos nei prie komunistų, nei prie darbo unijų. Fašiz
mas nenurimsta tol, kol nušluoja visų žmonių demo
kratines laisves.

Organizuotiems darbininkams tenka budėti ir nepa
siduoti migdymo apgavystei. Vergovės įstatymas taps 
amžinu įstatymu, jeigu tie, prieš kuriuos jis išleistas 
nieko nedarys dėl jo atšaukimo.

Iki Aukščiausio Teismo
Washingtone džiurė pripažino Komunistų Partijos 

generalinį sekretorių Eugene Dennis kaltu. Jis atsisakęs 
liudyti Kongreso .Ne-Amerikinės Veiklos Komisijai ir 
tuomi pažeminęs patį Kongresą. Už tai teismas gali 
Dennis nubausti vienerių metų kalėjimu ir finansine 
bausme.

Aišku, kad bus duota apeliacija į aukštesnį teismą. 
Kopiunistų sekretorius teigia, kad visa toji kongresinė 
komisija yra netiesota, nesuderinama su konstitucija.

Klausimas svarbus ir rimtas. Viskas rodo, kad byla 
bus vedama iki- Aukščiausio Teismo. Tiktai Aukščiausias 
Teismas turi teisę išspręsti konstitucijos klausimą. Jeigu 
Teismas surastų, kad toji komisija sudaryta neprisilai
kant konstitucijos ir veikia priešingai šalies konstituci
jai, būtų didžiausias Amerikos demokratijos laimėjimas.

Matė ir Palygino
Iš Japonijos jr Korėjos sugrįžo Amerikos Civilinių 

Laisvių Unijos pirmininkas Roger Baldwin. Jis smar
kiai kritikuoja amerikiečių įvestą režimą toje Korėjos 
dalyje, kuri yra Amerikos okupuota. Ten sudaryta val
džia esanti netikusi. Ji neatstovaujanti vietos žmonių.

Daug geriau dalykai einą Sovietų okupacijos zono
je. Pagalba žemės reformos ir kitų reformų šiaurinėje 
Korėjoje esą padėti pagrindai tikrai demokratijai.

Gražūs Linkėjimai
Praeitą ketvirtadienį buvo didelės iškilmės atžymė- 

jimui Jungtinių Tautų dviejų metų sukakties. Prakalbas 
pasakė Trumanas, Attlee, Gromyko, Ramadier ir Chiang 
Kai-šek. Visi jie savo šalių vardu išreiškė Jungtinėms 
Tautoms pasitikėjimą. Visi linkėjo jaunutei organizaci
jai pasisekimo.

Mes esame įsitikinę, kad Jungtinės Tautos galės sa
vo misiją atlikti tik tokiam laipsnyje, kokiam galės di
džiosios valstybės susikalbėti ir bendradarbiauti. Jung
tinių Tautų pagrindas yra didžiųjų valstybių vieningu
me.

Ko Tikisi “Marshallo Plano” Sumanytojai?
Daily Worker kolumnistas Milton Howard iškelia 

aikštėn viltis ir planus tų, kurie sugalvojo taip vadina
mą “Marshall Planą” dėl atstatymo Europos. Tiesa, kad 
planą savo vardu paskelbė valstybės sekreto
rius, bet tai nebuvo jo vieno išminties darbas. Planą^ 
iškepė ir patiekė sekretoriaus patarėjai.

Pirmiausia, pagal tą plahą, teigia Howard, Jungti
nės Valstijos iš valdžios iždo skolins Europai po šešis 
bilijonus dolerių per metus. Ta milžiniška suma turės 
ateiti iš Amerikos žmonių kišenių. Bet visas* pelnas teks 
ir sugrįš į Amerikos trustų kišenius.

Pagalba šios milžiniškos sumos galvota sustiprinti 
fašistines-reakcines jėgas visoje Europoje; Visa Europa 
turėjo pavirsti Graikija! Jokia šalis negautų Amerikos
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PRARANDA PASKU
TINĘ VILTĮ

Dienraštis Vilnis rašo:
Tautininkų laikraštyje 

“Dirva” tūlas Vyt. Naujenis 
rašo, jog pabėgę pas nacius 
lietuviai jau neturi vilties, 
kad grįš Lietuvon senas re
žimas. Jis sako:

“Didelė dauguma šių žmo
nių dar prieš porą metų ti
kėjo, kad galės po karo grįž
ti tėvynėn, prie savo darbo 
ir pas artimuosius.”

Jie tikėjosi, kad tarybinė 
valdžia būsianti nuversta, ži
noma, Amerikos ir Britani
jos pastangomis, bet dabar 
jau netiki. Jis rauda:

“Daug žmonių, su 
limu stebi tai, kas 
vyksta ir jaučiasi esą
ti, apiplėšti ir išmušti iš vė
žių.”

Kas gi juos apgavo?
Turbūt naciai, nes Ameri

ka ir Britanija juk kariavo 
išvien su Tarybų Sąjun
ga, o tie pabėgėliai na
ciams talkininkavo. Kaip jie 
galėjo tikėtis iš Amerikos 
sau pagelbos? Juk jie buvo 
Amerikos priešai, kaip ir 
TSRS priešai.

Pabėgėliai aimanuoja. Jie 
nenori gyventi tokiose sąly
gose. Bet jie tyli štai del ko:

“Šie žmonės jau nemėgina 
protestuoti, nes jie žino esą 
niekam nereikalingi, tapę 
našta, kurios prie pirmos 
progos norima nusikratyti.”

Gerai, kad jie tiek jau ži
no, taipgi gerai, kad jie pa- 
galiaus persitikrino, kad Lie
tuvos jie nevaldys.

Juo greičiau pilnai tai su
pras, tai bus geriau ir jiems 
patiems, nes jie . bereikalin
gai nelauks ir nusivils.

APIE INTERNATIONAL 
ORDER VEIKLĄ

■ LDS organas Tiesa rašo:
“Birželio 16-18 dienomis, 

Pythian Temple, W. 70 St., 
New' Yorke, įvyko didžiulės 
fraternalės organizacijos — 
International Workers Or
der — septintoji general ė 
konvencija. Dalyvavo 340 
delegatų.

“Ši fraternalė organizaci
ja susideda iš 15 tautinių 
grupių. Prie jos priguli žydų, 
rusų, ukrainiečių, lenkų, ven
grų ir kitų tautinių grupių 
fraternalės — savišalpos or
ganizacijos. Per keletą die
nų, pirma generalės konven
cijos tęsėsi taut, grupių kon
vencijos bei seimai. Iš tauti
nių grupių žydų yra didžiau
sia organizacija — turi apie 
60,000 narių.
“Generalėj konvencijoj bu

vo išduoti platūs raportai 
apie IWO veikimą, apie na
rių skaičių, finansinę padėtį, 
ir t.t.

“Trys metai atgal, laike 6- 
tos konvencijos, ĮWO turėjo 
165,000 narių. Dabar turi 
184,000. Vaikų skyriuje turi 
40,000 narių. Dabar turi 
naujų narių įrašymo vajų ir 
jau įrašė 19,00'6: naujų na
rių ir mano greitu, laiku viso 
narių turėti 195,000.

“Raporte taipgi buvo at
žymėta, kad nemažai narių 
ir išsibraukia. Per tris metus 
išsibraukė 36,000 narių. Per 
tris metus mirė 3,700 narių.

New Yorko valstijoj 1WO 
turi virš 60,000 narių.

Viso turi 1,828 ;kuopas.
Po karo į- IWO įrašyta 2,- 

200 antrojo karo veteranų.
Per praeitus tris metus 

įvairiems benefitams organi
zacija išmokeio virš $3,300,- 
000 .Viso pomirtinėmis ir pa

$40,- 
nuo

šalpomis išmokėjo virš 
000,-000 per 17 metų, 
1WO susiorganizavimo.
Toliau:
“Organizaciniame raporte 

buvo atžymėta, kad dabarti
nis IWO vardas netinkamas 
šiai orgaizacijai. Nurodyta, 
kad visi trys žodžiai (Inter
national Workers Order) vi
sai nesutaikomi su šios fra
ternalės organizacijos tiks
lais. Sam Milgram save ra
porte nurodė, kad šis var
das nuo pat pradžios nebu
vo tinkamas, žodis “interna
tional” visai netinka, sakė 
jis, o žodis “workers” taipgi 
netinka, nes čia yra frater
nalė organizacija, o ne ko
kia darbo unija. Dabar dau
gelis sulig vardo supranta 
mus kitaip, negu iš tikrųjų 
mes esame, sakė jis. žodis 
“workers” tinka darbo uni
jai, o ne fraternal ei organi
zacijai, kaip 1WO, M ii gram 
nurodė.

“Tokiu būdu organizacijos 
vardas bus pakeistas. Nariai 
referendumu balsuos vardo 
pakeitimą.

“Konvencija priėmė eilę 
rezoliucijų svarbiais klausi
mais. Apart kitų, priėmė re
zoliuciją, raginant preziden
tą Trumaną atmesti Taft- 
Hartley bilių, atkreiptą prieš 
darbo unijas.”*

ARGI TAIP?
Klerikalų “Draugo” re

daktorius rašo:
Kai paskaitai “V” (“Vil- 

nyj”) apie Lietuvą, tai tik 
džiaugkiš ir-gėrėkis: ten nie
ko netrūksta, visi dainuodami 
dirba ir Staliną garbina, kiek
vienam vaikui įsteigta po at

Klerikalų laikraščio re
daktorius, kaip matome, 
skaito “Vilnį” ir jis suran
da joje tai, ko nesuranda 
kiti skaitytojai. Mes taipgi 
skaitome “Vilnį” ir turime 
pasakyti, jog ten nieko pa
našaus, ką rašo “Draugas,” 
nėra.

“Vilnis” niekad nerašė, 
kad Lietuvoje visi “dai
nuodami dirba ir Staliną 
garbina,” nes taip Lietuvo
je nėra. Ne visi dainuoda
mi ten dirba. Jei paimsime 
tik kunigiją — ji nedirba 
dainuodama. Nemažai yra 
kunigėlių, kurie daro viską, 
kad tik pakenkti tarybinei 
Lietuvai. Lietuvoje yra dar 
nemažai tarybinės santvar
kos- priešų, kurie, jei įma
nytų ,viską pelenais pavers
tų.

Tai kodėl klerikalų 
“Draugas” tokius nebūtus 
dalykus rašo?

Jis tai rašo tam, kad la
biau apmulkinti savo skai
tytojus.

Worcester, Mass.
Petras Plokštys Randasi

Miesto Ligoninėje
Petras Plokštys šiuo me

tu sunkiai susirgo. Dabar 
jis randasi miesto ligoninė
je — City Hospital, Ward

Plokščiai yra seni dien
raščio Laisvės skaitytojai. 
Drg. Plokštys praeitame 
LDS vajuje smarkiai padir
bėjo ir net antrą dovaną 
laimėjo.

Linkime d. Petrui Plok
ščiui greitai pasveikti.

Mūsų Pažangaus Jaunimo Kelias: Sutapti 
Su Pažangiąja Amerika

St-as 
i

Sportas ar menas —- sutapi
mas su lietuvišku judėjimu ar 
atsitolinimas, kultūrinė veikla 
ar politinis veikimas, — tos 
problemos nėra naujos mūsų 
pažangios spaudos skiltyse, 
jos buvo šimtus kartų disku- 
suotos, aptariamos, nagrinėja
mos ir peršviečiamos.

Bet jos iškyla vėl ir vėl dėl 
paprastos priežasties, kad tos 
problemos nėra dirbtinos, bet 
gyvenimo iškeltos ir dažnai 
gan aštrios.

Ir jeigu paskutinėmis savai
tėmis keli mūsų veikėjai rado 
reikalo Vilnies ir Laisvės skil
tyse pasikeisti priešingomis 
nuomonėmis, jeigu šiuo mo
mentu, kada mūsų šalis per
gyvena lemiamus įvykius, ta 
‘senoji” problema atsiranda 
paviršiuje, jei ne centre, ji 
nėra sena. Ne, ji ne tik ne pa
senusi, bet įvykių šviesoje pa
aštrėjusi, gyva.

Sportas Prieš Švietimą?
žinomas meninio judėjimo 

veikėjas ir buvęs LMS cen
tro sekretorius V. Bovinas 
įmato žymius nenormalumus 
ir nepageidautinas tendencijas 
LDS jaunimo veikloje. Ir ilgo
je peržvalgoje jis imasi per
skrosti visą veikimą, rezulta
te ko jis prieina išvados, jo 
paties žodžiais, kad :

“Tiesa, nelengva lietuvių 
jaunimui pritapti prie pažan
giojo lietuvių ateivių judėji
mo, kuris veikia savoje kal
boje, turi savus papročius. 
Jaunimas čia turi savąją kal
bą, savas šalies tradicijas. Jis 
auklėjamas šalies mokyklose. 
Taip pat filmos, komercinė 
spauda, literatūra, radijas sa
vaip auklėja jaunimą. Tačiau 
būtų klaida sakyti, jog lietu
vių jaunimas yra kurčias pa
žangai, progresui. Amerika 
tradiciniai yra. pažangi. Jos 
istorija veik visuomet vaizda
vo ir vaizduoja dvi Amerikas 
— pažangiąją ir reakcinę. 
Amerikos istorija spindi var
dais tokių pažangių žmonių, 
kaip Lincolnas, Jeffersonas, 
Paine, Whitmanas, Philipsas 
ir šimtais kitų.”

Ir Bovinas nurodo, kad mū
sų LDS jaunimas yra žymiai 
nutolęs nuo bendro pažangaus 
Amerikos kultūros gyvenimo, 
į jį neįsijungia. Jis sako*.

/Mūsų kultūrinėje veikloje 
yra kas naujo, skirtingo, kuo
met sporte mes, kaipo judėji
mas, negalime duoti nei tą, ką 
jaunimas čia jau turi — spor
to įstaigas, priemones. Socia
liam veikime yra nauja, pa
žangi kultūra, literatūra, me
nas, šalies istorija, ši pažan
gioji kultūra yra po uždanga 
nuo jaunų ir suaugusių žmo
nių. Anglų kalba eina savaiti

Vaizdas iš newyorkiečių CIO narių masinio mitingo protestui prieš Taft-Hartley 
bilių. Čia susitelkusiai 22 tūkstančių unijistų miniai kalbėjo CIO prezidentas Mur
ray, New Yorko miesto majoras O’Dwyer, taipgi eilė kitų visuomenininkų. Jų kalbas 
garsiakalbiai pęrdavinejo atmaršuojantioms pulkams kitų apie 80 tūkstančių unijis
tų. Nežiūrint, kad bilius tapo priimtas, tie darbininkai netylės, jie kovos prieš 
pančius.

nis žurnalas “New Masses,” 
šiais metais pradėta leisti 
marksistinis žurnalas “Main 
Stream.” Tai žurnalas litera- 
tūros, meno kritikos, pilnas 
vertingos medžiagos. Kodėl 
šie žurnalai neiškelti, neparo
dyti mūsų laikraščių anglų 
kalbos skyriuose? Išeina eilė 
knygų, vertingų pažangiam 
judėjimui, vien tik jų peržval
gos duotų paakstir.imo jas 
skaityti.”

Ir tęsdamas autorius nuro
do kokiu būdu LDS jaunimo 
centro vadai yra pasvirę i 
kraštutinumą statydami spor
tą kaip dominuojantį “ameri- 
konizmo” pasireiškimą, kokiu 
būdu ir tas sportas nėra ma- 
siniai-organizacinio tipo (pa
našaus, kurį praktikuoja 
Amerikos čekų jaunimas, “so- 
kolai”), bet “uždarų durų” 
tipo, biliardinio žanro bolin- 
go ir mažgrupinio golfo.

Kaip būdingą pavyzdį LDS 
jaunimo veiklos gairių Bovi
nas paduoda epizodą, kaip 
kuomet IWO visos jaunimo 
kuopos ruošėsi Pirmos Gegu
žės demonstracijai, LDS jau
nimas turėjo savo bolingo 
turnamentą.

Tendencija Apgailėtina

Vienas toks atsitikimas bū
tų ne būtinai svarbus. Bet, 
deja, Bovino iškeltas atsitiki
mas yra būdingas. LDS jau
nimas yra laikomas izoliuoto
je veikloje, atskirtoje nuo 
bendro Amerikos pažangaus 
gyvenimo.

Tinkamai vedamoje veiklo
je gali būti pakankamai lai
ko ir sportui ir kultūros-švieti
mo bei visuomeniniam veiki
mui.

Mes sutinkame su Bovinu, 
kad LDS jaunimas yra tų ne
pageidautinų tendencijų sulai
komas nuo įsijungimo į ben
drą pažangią Ameriką, su 
kuria jis turėtų sutapti.

Dabartinėse sąlygose LDS 
jaunimas yra dvasiniai per
skeltas kūnas, kuris, tik pa
laiko du ryšiu: <su senu imi
grantų lietusių judėjimu per 
‘parengimus,” piknikus, ir, 
mažiau, per “koncesinę” “vai
kas sudaro malonumą tėvui” 
teatrinę veiklą suvaidinant 
karts nuo karto lietuvišką vei
kalą, o iš kitos pusės su ben
dra Amerika tik per sportą, 
ir tą dargi negeriausios rū
šies.

Tarp tų dviejų atmosferų, 
tarp “ k o p ūstų- pi k n i ko-bu nco- 
parės” iš vienos pusės ir 
“saliūno-bolingo” iš kitos, jau
nimui mažai lieka dabartinė
je padėtyje.

Bet skaudžioji tiesa yra, 
kad tiesiausias ir tinkamiau
sias kelias pražiūrimas: su
tapti su pažangia Amerika, 

įsilieti į pažangų bendrą kul
tūros-švietimo gyvenimą, pri
siartinti prie kasdieninių. 
Amerikos žmonių kovų.

Tas kelias LDS jaunimą 
kaip grupę (nes mes esame 
tikri, kad nežiūrint vadovau
jamos tendencijos, didi dalis 
LDS narių patys suranda tą 
kelią) vienu metu priartintų 
prie tikros Amerikos, prie jos 
gražiausių bruožų, ir tuo pa
čiu laiku neatitolintų nuo lie
tuviško veikimo. Nes su
prasti lietuvišką kultūrą, gerb
ti jų, gali tik tas Ameriko
je gimęs asmuo, kuris yra su
tapęs su Amerikos kultūra. 
Jaunuolis, palaikytas prie lie
tuviško judėjimo artificialiai; 
jo negerbs ir galų galo pa
liks.

Nors Bovinas to nepasako 
su tais žodžiais, mes jo pa
geidavimus suprantame kaip 
norą paversti LDS jaunimo 
veiklą kuom tikrai turėtų bū
ti pažangios fraternalės orga
nizacijos tikslas: prie švares
nio, kultūringesnio, sveikes- 
nio ir labiau .susipratusio gy
venimo.

Punktai Vietoje Faktų

į Bovino iškeltas mintis bu
vo atsakyta: organizacijos 
prezidentas J. Gasiūnas spau
doje tilpusiame straipsnyje 
(“Svarbios Mūsų Veikimo 
Problemos”) rado reikalo tą, 
ir anot jo, svarbią problemą 
nagrinėti. Deja, jis savo at
sakyme nieko nepasako, apart 
barimo Bovino pesimizme.

Mes nežinome, kokiais pa
matais remiantis pesimizmas 
čia primetamas, nes autorius 
to neišaiškina. Pilnai tikime, 
kad kritika, ypatingai jei vie
toje, tokiu atsitikimu yra ne 
pesimizmo reiškinys, bet pa
sitikėjimo, jog gerinimai ga
limi. Gasiūnas sako:

“Negerai, kad pas senuosius 
mūsų veikėjus gimsta kokia 
tai pesimizmo dvasia. Turime 
ją, iš savo tarpo išmušti. Visi 
turime stoti darban, išauginti 
LDS į didžiausią lietuvių fra- 
ternalę organizaciją. Visuose 
svarbiuose darbuose turime 
savo jaunimui mes padėti, nes 
pas senuosius veikėjus yra 
daugiau organizacinio patyri
mo.”

Pagrindinių iškeltų Bovino 
problemų Gasiūnas nepalie
čia, nors straipsnis suformuo
tas valdiško pasiaiškinimo for
moje, su punktais, su frazėmis 
“turi būti derinama,” su pasi
sakymais “reikia statyti ant 
platesnės papėdės” ir tt. Or
ganizacijos prezidento tikslas 
buvo, mūsų nuomone, sklan
džiai “atsakyti.” Problemos 
pavadintos svarbios antgalvy- 
je. Atsakyme jos nebandy
tos išjudinti. •

paramos, pagal “Marshallp Plano” sumanytojus, kuri 
atsisakytų eiti Graikijos keliais, klausyti Amerikos dik
tavimo. _ /

Bet, žinoma, šitie planuotojų planai, sako Howard, 
neišdegs. Europoje naujoji demokratija nesutiks už ame
rikonišką dolerį paaukoti liaudies teises. Europa prisi
ims tiktai tokią Amerikos ekonominę paramą, kuri ne
reikš priėmimą Amerikos diktavimo politikoje. Howard 
mano, kad teks skaudžiai nusivilti tiems amerikiečiams, 
kurie sapnavo apie “Trumano Doktrinos” pravedimą 
“Marshallo Planu.”

... /
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ŽALGIRIS -VIENOS STATYBOS 
APYBRAIŽA LIETUVOJE

Smetoniškoji vyriausybė 
pavertė Lietuvą Vokietijos 
ir kitų vakarų šalių agra
riniu — žemdirbišku prie
deliu. Lietuvos mašinų ga
mybos pramonė vos tegalė
jo patenkinti valstiečių ū- 
kio poreikius.

Kaip yra žinoma, šie po
reikiai buvo visai nedideli. 
Vienvagis plūgas, maža 
arklinė kuliamoji mašina, 
geležinės akėčios — tokia 
nesudėtinga s m e toninės 
Lietuvos mašinų gamybos 
įmonių produkcijos san
trauka.

Lietuvoje ir nesvajojo, 
jog ateis metas, kada ir čia 
pradės gaminti tokias ma
šinas, kurios pačios paga
mina mašinas.

Bet tas metas atėjo. Jis 
atėjo drauge su tarybine 
valdžia, pradėjusia vykdyti 
grandiozinį penkmečio pla
ną liaudies ūkiui atkurti 
bei išvystyti.

Tarybų Lietuva paverčia
ma respublika, kurioje gre
ta kitų pramonės šakų bus 
išvystyta ir Staklių gamy
bos pramonė.

10 kilometrų nuo sosti
nės, mažame Naujosios Vil
nios miestelyje, statomas 
fabrikas, kuriam lemta su
vaidinti didelį vaidmenį to
lesniame respublikos pra
monės išvystyme. Šis fab
rikas vadinamas “Žalgi
ris.”

Pasivaikščiokime po ga
myklos skyrius, įsivaizduo
kime, kas čia bus šių metų 
pabaigoje, kai . gamykla

Faktais Remti Margumynai, 
--Krieno Surasti Lobynai

KAIP TOLI NUEINA 
CIKLONAS

Smarkaus vėjo audra ar
ba ciklonas gali apeiti ap
link visą žemės kamuolį. 
Viena tokių audrų kilo 
Montanos valstijoj 1925 m. 
vasario 23 d., apėjo aplink 
visą žemę ir pagaliau išti
žo St. Lawrence upės sri
tyje, trukusi apie mėnesį 
laiko.

KODĖL BANGŽUVIS 
TURI ŪSUS

Argi didieji jūrų bangžu- 
viai turi ūsus? Taip. Dau
gumui bangžuvių randasi 
šeriai ant viršutinių nasrų 
odos, kaipo liekana jų ka
daise turėtų plaukuotų kai
lių,— kuomet bangžuviai 
dar buvo sausžemio gyvū
nais.

KUR AMERIKOJ 
DAUGIAUSIA ŽVEJŲ

Michigan valstijoj randa
si žuvininkų daugiau, negu 
bile kurioje kitoje Ameri
kos dalyje. Praeitais me
tais ten buvo išduota 904,- 
359 leidimai žuvauti.

NAUDA Iš CIGARO 
PELENŲ

Nudegusio cigaro pelenai 
nėra taip beverčiais, kaip 
kitiems gal atrodo. Jie turi 
praktišką naudą, būtent, 
gali būti naudojami paša
linimui įdrėskimų rakan
duose. Reikia tik sumaišy
ti pelenus su rakandams 
valyti aliejum ir tuo miši
niu trinti subraižytas, vie
tas.

KAIP ŠVIESA VEIKIA
I AUGALUS NAKTĮ

Dirbtinės šviesos naudo
jimas dikčiai pagreitina 
lapuotos . augmenijos augi

Rašo V. Vaineris
pradės veikti, įsijungs į 
veikiančiųjų įmonių tarpą.

Štai liejimo skyrius. Va- 
grankose (špyžo liejimo 
krosnyse) lydomas špyžas 
staklių pastovams ir ki
toms metalinėms dalims ga
minti.

Skambus smūgis į bėgį 
(relę) praneša apie pavojų. 
Tai reiškia, jog pradeda
mas leisti lydytas metalas. 
Štai jau pramušta anga. 
Metalas akinančia srove te
ka. Galingo krano pakeltas 
lydynis juda į tęn, kur yra 
judomos paruoštos formos.

Tas, kuris yra buvęs lie
jimo skyriuje žino, koks 
sunkus yra liejimo darbas. 
Bet čia visi gamybos vyks
mai mechanizuoti. Žemės 
formavimas bei jos paren
gimas atliekamas mašino
mis.

Aprumbavimo skyriuje 
veikia mechanizmai, kurie 
palengvina aprumbavimo 
darbą. Čia nematyti debe
sų dulkių, kurios paprastai 
sutinkamos aprumbavimo 
skyriuose.

Štai mechaninio skyriaus 
patalpa, didžiulė, šviesi pa
talpa.

Stovi kelios eilės staklių. 
Kiekvienos staklės turi sa
vo elektrinį motorą. Jos ne
paprastai švarios. Čia daug 
saulės ir elektros šviesos^ 
Prie staklių dirba aukštai 
išlavinti žmonės.

Fabrike daug skyrių. 
Sunku pasakyti, kuris jų y- 
ra svarbiausias. Kiekvienas * 

mą nakties laiku. Žibinimas 
stiprių elektrinių lempų 
tamsoje skatina augalų 
augimą ir jie daug greičiau 
augą nakties laiku, kaip sa
ko patyrę žinovai. Be to, 
Smithsonian Institutas pa
tyrė dar vieną dalyką, bū
tent, kad šiuo atžvilgiu 
šviesa su pertraukomis ge
riau veikia, negu nuolatinis 
švietimas. Tai reiškia, kad 
šviesa protarpiais- ir karto
jančiai turi būti užgesina
ma ir vėl uždegama. Sako
ma, pastaruoju būdu auga
lai du sykiu greičiau auga, 
negu prie nuolatinės švie
sos, be pertraukų.

KAIP GILIAI
ĮSIRAUSIĄ SLIEKAS

Paprastieji dirvožemių 
sliekai įsirausią į žemę nuo 
trijų iki keturių pėdų gilu
mo.

KOKS BUVO BALSAVI
MAS Už WASHINGTON^ 
Į J. V. PREZIDENTUS
Kuomet George Washing

ton buvo renkamas Jung. 
Valstijų prezidentu, jis ne
gavo visų rinkiminių balsų 
iš tuomet buvusių 13 origi
nalių valstijų. New Yorko 
valstija nedavė nei vieno 
rinkiminio balso, kadangi 
New Yorko legislatūra 
tuomet neįstengė išspręsti, 
kaip turi būti skiriami 
prezidentiniai rinkėjai. O 
Rhode Island ir North Ca
rolina dar nebuvo užgyru- 
sios šalies konstitucijos ir 
todėl iš viso negalėjo; daly- 
vaut balsavime.
PIRMAS PASAULYJE 
DIENRAŠTIS

Frankfurt Zeitung buvo 
pirmasis pasaulyje dieųraš- 
tis, pasirodęs Vokietijoje 
1615 metais.

turi savo paskirtį. Bet vis
gi vienas, nedidelis savo 
mastu, turi ypatingos reik
šmės. Tai — fabriko labo
ratorija. Laboratorijos duo
tas nurodymas bus įstaty
mu ir liejamajam ir instru
mentiniam ir surinkimo 
skyriams. Laboratorija į- 
vertina medžiagas bei lei
džiamąją produkciją.

Žmogus, apsivilkęs baltu 
chalatu, sėdi pasilenkęs ties 
mikroskopu. Iš tolo jis pa
našus į didžiojo Pastero 
mokinį, ieškantį krauju j e 
kažkokio naujo - mikrobo. 
Bet jis ne mikrobiologas.

Žmogus baltame chalate 
— laborantas metalininkas. 
Jis tyrinėja špyžo ir plieno 
molekulų sąstatą.

Didelis gamyklos inžinie

klausimu sprendime

IŠVIEN
PAVYZDYS.
SAVANORIŠKU KOLEKTYVIU DERYBŲ PAS (ON EDISON

Praeitą Gruodžio mėnesį—po savaičių žmoniškų 
svarstymų iš abiejų pusių—Con Edison ir jo darbi
ninkus atstovaujančioji Unija susitarė dėl visų nau
josios sutarties sąlygų, išskyrus kai kuriuos algų 
klausimus.

Abidvi pusės žinojo, kad elektros jėgos patiekimo 
pertraukimas šiame didmiestyje būtų didžiulė ne
laimė.

Taigi abidvi pusės sutiko tartis per tarpininką. 
Darbo Sekretorius paskyrė Dr. George W. Taylor’į 
iš Pennsylvanijos Universiteto, kaip bešališką De
rybų Komisijos pirmininką.

Kovo 12, 1947 m., Komisija paskelbė savo spren
dimą. Algoms padidinti jinai paskyrė kokius 
$9,000,000 (13 nuošimčio mūsų išmokėtų algų 
pernai metais) rankiniams darbininkams ir rašti
ninkams. Šie pinigai paskirstomi tarp “gyvenimo 
lėšų” pabrangimų, skaitant nuo šių metų pradžios; 
bendro algų kilimo ir priedų už nuopelnus, ir tūlų 
pertvarkymų bei suderinimų.

Tas pakėlimas seka po daugiau kaip $9,000,000 
priedų, kurie suteikti šios kompanijos darbininkams 
praeitais metais.

Savo sprendime Dr. Taylor gyrė Con Edison’o 
algų programą, kuri, anot jo, yra “visai savaiminga 
visuomenės aptarnavimų pramonėje.”

f •

“Pagal šią programą,” jis pridūrė,
“Darbininkai turi daug didesnę progą pakilimui, 

o Kompanija—raudai, vis geriau, besilavinant jos 
darbininkams.

“Vidutinė alga visiems Con Edison darbininkams 
virs $1.30* valandai yra palyginti aukšta aptarna
vimą pramonėje. Tatai, matyt, žymia dalim buvo 
pasiekta per prieinamas didesnes galimybes pa
kilti ...”
* Dabar

Toliau, Dr. Taylor sako,
“Ši Kompanija pasiekė pavydėtiną rekordą, teik

dama vis sekmingesnį patarnavimą savo vartoto
jams nuolat piginamomis lėšomis. Šios Kompanijos 
darbininkams taip pat priklauso gausingas kredi
tas. Be to, Unija ir Samdytojai sugebėjo palaikyti 
tokius santykius, kad gyvybiniai svarbusis aptar
navimas, ją teikiamas vartotojams, nebus pertrauk
tas per ginčus su darbininkais.”

AVERAGE STRAIGHT TIME PAY...$'295O^

AVERAGE. STRAIGHT TIME PAY . . . s37.42wk

AVERAGE STRAIGHT TIME PAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M6.4CU

Vidutine reguliarė alga savaiti
niams Con Edison’o darbininkams 
yra faktinai antra tiek didesne, ne
gu buvo prieš nepilnai 15 metų. 
Valandine mūsų alga pakilo 48% 
nuo 1941 m. Sausio 1 d. Nuo V-J 
Dienos ji pakilo apie 26%. Con 
Edison žmonės yra išlavinti savo 
darbams. . . beveik 80% ju yra pas 
mus jau 15 metu arba daugiau. .

AVERAGE STRAIGHT TIME PAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $58.56.vk

rinis technikinis darbuoto
jų kolektyvas užsiims mok
sliniu darbo organizavimu.

1947 metais šioji gamyk
la pradėjo veikti.

Be staklių čia bus gami
nami ir metalą pjaunamieji 
ir matuojamieji įrankiai.

Paleidus fabriką pasikeis 
ir bendras Naujosios Vil
nios miestelio vaizdas.

Neries pakrantėje stato
mi gamyklos gyvenamieji 
namai darbininkdms. Gat
vės tarp šių namų bus ap
želdintos, papuoštos gėly
nais. Šiame mažame mies
telyje bus viskas, kas rei
kalinga kultūriniam žmo
gaus gyvenimui: klubas, 
mokykla, ligoninė, vaikų 
darželis, valgykla, pirtis.

Tarybų Lietuvos pramo
nei “Žalgirio” staklių ga
mykla turi didelę reikšmę. 
Lietuvos įmonės bus aprū
pintos staklėmis - mašino
mis pagamintomis pačioje 
Lietuvoje.

KAIP GALIMA PAŽINTI 
SKILVIO VĖŽIO I.IG\

vyje yra baisi žmogui nelai
mė. Tai yra nepaprastų 
kančių kelias į mirtį. Bet 
vidutinis vėžio ligonis ir 
gydytojas galėtų nesunkiai 
atspėti prasidedančią vė
žio ligą skilvyje, sakė dr. 
Gilson C. Engei paskutinia
me Amerikos Gydytojų Su
sivienijimo suvažiavime At-

I

Užleista vėžio liga skil- 
Jantic City, N. J.

Daktaras Engei nurodė 
šitokius pradinius vėžio 
ženklus skilvyje:

Žmogus jaučiasi silpnas 
ir nuolat pavargęs, neturi 
noro valgyti, ypač mėsos. 
Prieš arba po valgymo žmo
gus jaučia nesmagumą vi
duriuose.

Skilvio vėžys per metus 
numarina 38,000 amerikie
čių. Kas 18 minučių miršta 

žtnogus nuo šio vėžio.
Bet jei nepavėluojama, 

tai ir skilvio vėžį galima 
pašalinti per < operaciją. 
Kuomet vėžys apima visą 
pilvą ir plačiai išsivysto 
kūne, tai pervėlu.

Jeigu vėžio skauduliai iš
sivystę tik vienoje skilvio 
dalyje, ją galima išpjauti, 
ir nuo šios operacijos mirš
ta tik 3 iš kiekvieno šimto. 
Jei net visas skilvys išpjau
namas, ir tai 72 žmonės iš 
šimto gyvi išlieka. "’Kitaip, 
vėžys juos numarintų.

Kada žmogui pradeda 
viduriai skaudėti ir jis ima 
blykšti, džiūti bei vemti, tai 
vėžys jau plačiai išsivystęs 
skilvyje.

Daktaras Engei todėl ra
gina žmones tuoj eiti pas 
gydytoją, jeigu jie praran-

Ida norą valgyti ilgiau, kaip 
per dvi savaites. Kartu jis 
pataria kiekvienam.kas me
tai X-spinduliais nusipa
veiksluoti vidurius, kad ne
padarytų klaidos, kad ne
palaikytų vėžio šiaip skau
duliais (ulcers). N. M.

VISUS LAIVUS TAL
PINANTIS UOSTAS

Didžiausias pasaulyje 
uostas, kuriame galėtų su
tilpti visų šalių kariniai lai
vai, randasi jūros įlankoje 
prie Rio de Janeiro, Pieti
nėje Amerikoje. Toji jūrų 
įlanka turi 200 kvadratinių 
mylių plotą ir gali sutal
pinti visus pasaulyje esan
čius karinius laivus.

i KOKIAME GILUME ' 
VYKSTA ŽEMĖS 
DREBĖJIMAI

Didžiuma drebėjimų į- 
vyksta gana arti žemės pa
viršiaus— ne daugiau, kaip 
6 ar 9 mylių gilumoje.

f
3 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Birž. 30, 1947



SAMUEL BERGMAN

ANNA M. GINKUS

Adm. of

is

IDA GUSTIN

No.

No.

LEO GORELICK

ALICE ROEDER

JOHN F. WILLIAMS

FRED CORDES

Kings, to

& IRVING KAPLAN

the

JOSEPH J VAUGHAN

No.

ERICH SEUTHE

hereby given that License No.

WALTER SPECK

hereby given that License No.

Kings, to

WINTERJOSEPH

is

the

CHARLES SALZMAN

No.

CHARLES WIEN BERG

NOTICE 
EB 553

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

FRANK GRIMALDI 
Estate of Elizabeth Grimaldi

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

Beverage Control Law at

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

is
has been issued to the undersigned

WIENER 
(Wiener and Kaplan

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

NOTICE is 
EB 292 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
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

is
has been issued to the undersigned

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen & Lunch)

is 
has 

to sell beer 
the Alcoholic
836 DeKalb Avenue. 
County of 
premises.
HERMAN

NOTICE 
EB 543 has 
to sell beer 
the . Alcoholic
57 Lee Avenue, Borough 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

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

FELIX LeROY SCHRAUTH 
LeRoy's Tavern

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

U011iĮĮ.I|HWIĮ| W'’ ■! - ■t-

■t

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 
771 Sutter 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 385 has been issued to the 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)

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1169 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
495 Grand 
County of 
premises.

No.

Beverage Control Law at 
Street, jlorough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 246 has 
to sell beer 
the Alcoholic
140 — Ninth Street, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

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

Beverage Control Law at 
of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

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

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

NOTICE is 
EB 255 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
119 Church 
County ’of 
premises.

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

NOTI 
EB 25 
to sell 
the A 
2916 
Count 
premises.

is hereby given that License No. 
■ has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at

Avertue I, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

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

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

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 Ridgewood Ave., Borough" of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 7028 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
242 Franklin 
Ounty of 
premises.

NOTICE 
GB 1381 
to sell beer at retail under Action ft>7 of 
the Alcoholic Beverage 
79 Saratoga Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1670 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2293 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises. ,

NOTICE 
GB 7212

_ to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholiq Beverage Control Law at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
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, 

x County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL P. DECAPRIO

Is hereby given that License No. 
hag been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 • of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SIDNEY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
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 selli 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.

ROBERT W. CHAMBERS

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9003 hail been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1330 — Avenue H, 
County of Kings, 
premises.

JACK MILLER
(Midwood

to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WILLIAM BLOOM

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

No.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 Control Law at 
1059 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consume^! off the 
premises.

JOSEPHINE CICIRELLI 
Carl’s Food Market

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 Law at 
Avenue,- Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ANTONIE DEWEY

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

NOTICE 
GB 2274 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5511 
County of 
premises.

Alcoholic
— 3rd Avenue, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HENRY MENKE

hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned
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 Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO

NOTICE 
GB 7247 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
257 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. t 4

LOUIS J. SACHS 
King William Food Center

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

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2035 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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

NOTICE
GB 7115

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

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

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

NOTICE
GB 9530
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440 — 86th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES BUCALO & 
JOSEPHINE MARRONE

the

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

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CARMELO LICCARDO

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

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

Alcoholic Beverage 
— Avenue S, 

Kings, to

WEINER
(Royal

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

& LEON WEINER 
Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2325. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 — / ” " ’ * "
County of 
premises.«

Alcoholic 
•— Avenue U. Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

MICHAEL CADDEN

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
349 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off .the

JOSEPH KRAMAR

hereby given that License No.NOTICE is
GB 934l>' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY J. LAMATTINA

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2250 has beerf 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.

No.

GEORGE ADEEB

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 No. 
has been issued to the undersigned

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2047 has been issued to thq undersigned 
to sei! 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 tho 
premises. ■ '

. FANNIE MARESCA

No.

NOTICE is hereby given that License
GB 7531 has been issued to the undersigned 

, 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. - /

No.

the

ALBERT M. FARRAYE

No.

&
Grocery & Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 256 has been' issued to the undersigned 
to ■ sell beer at retail under Section 107 cf 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

‘137 Hegeman Avėnue, BoroUgh of Brooklyn;
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •> ,

FRANK & HYMAN WHITE

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 7208 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail under Se' 
the Alcoholic Beverage 
1866 Fulton Street, 
County of 
premises.

Kings, to

FRIEDA

NOTICE
GB 7827

Ion 107 of
Control) Law at 

Borough ofr 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 the 
premises. ' .

TILLIE NATHANSON

NOTICE 
GB 7765 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
928-30 Fulton Street, 
County of 
premises.

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

Kings, to

SAMUEL

NOTICE
GB 7769

is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHNECK

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
534 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Road, 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.

to

at
Bo-

be

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" the 
premises.

ISRAEL SCHIFFENBAUER & 
•RICHARD LA PAN

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 7325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN EISENMESSER

the

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

Section 107 of 
mtrol Law at 

Borough of Brooklyn,
Beverage

Street,
Kings, to be consumed off the

RUDOLF MEYER

hereby given that License No.is
has 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.

1 CLEON ICE MODICA

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. Borourfh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOSEPH ROCCO &.STEPHEN LEONETwE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
852 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES & JOHN McNAMARA 
(McNamara Bros.)

the

No,NOTICE is hereby given that License 
GB< 2168 has been issued to the undersigried 
to’ sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-965 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. »

ANTHONY & THOMAS ZINO 
(Zino’s)

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2185 has been issued to the undersigned 
to soil 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 

(L. & N. Food Market)

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

ELMIRA B. WARREN

No.

NOTICE > is hereby given that License No. 
GB 2661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1750 • Fulton Strčet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

SOLOMON Li. SIMMONS 

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.NOTICE
GB 2359
to sell beer at retail under Section 107 of 
the
2146 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

JOHN D. SCHAARS

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

NOTICE 
GB 2193 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
759 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE 
GB 7540 
to sell beer at retail under Section 107 of; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2933 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HENRY

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

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 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

HENRY KOHLMEYER

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 555 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail -under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
363 Wilson 
County of 
premises.

Control Ixiw at 
Avenue, Borough of Brooklyn,- 

Kings, to be consumed on the

JOSE SCHAMŪS

A. FUSCO & JOSEPH A. FUSCO

NOTICE
GB 1260

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 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2580 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail u*nder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2920 Avenue' I, Borough of Brookljgi, 

^County of 
premises.

HARRY

No.

__ lorough of Brooklra, 
Kings, to be consumed off Uie

WOLFSON & LEO WOLFSON

FRANK KRESSE

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

JAMES

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

Kings, to be consumed off the

& FORTUNATO TRETOLA & 
LOUIS PACIFICO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7838 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, 

thoCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

NORWOOD DELICATESSEN, INC.

NOTICE is hereby given that License ___
GIP* 7788 has been issued to the undersigned 
to sell - beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
2812 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

LUCA CUOMO

NOTICE 
GB 1218 
to’ sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

ANNA BRESSLER

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

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

Kings, to bo consumed off the

NAT SIEGEL

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

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

EDWARD O’DONOHUE

the

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

NOTICE
GB 2343

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NAT LEVY

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 
467 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bff 
premises.

WILLIAM MEYER, JR. & 
WILLIAM BECKMANN

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6964 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
141 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

LEO LAK RITZ

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

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

Beverage Control Law at 
Avenue .Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

LILLIAN VENECIA

NOTICE
GB 1814

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

to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Myi-tle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be1 consumed off the 
premises.

LOUIS GINSBERG 
(Myrtle Food Market)

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

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HERMAN HEBBELER

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

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

CARMINE MILO

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

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

Alcoholic Beverage
— Avenue H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOHN MAYERLE

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

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

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

at retail under Section 107 of
_______ j Control ! Law at

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

JOSEPH KRAVITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2917 — Avenue I, 
County of ’Kings, to 
premises.

at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
EB 319 has 
to sell beer 
the Alcoholic ' Beverage 
305 Bond 
County of 
premises.

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

Control I,aw at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to ,-be consumed on the

the MARY CONA

MILANOPHILIP 
(Paramount Fruit & Veg. Market)

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

No.

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

Beverage Conrrol Law at

Beverage Control Law at 
J, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

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

DAVID GOLDSCHLAGER

the

the

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

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

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

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

Kings, to be consumed off the

ABRAHAM FARBER

PETER DELL ELBA

CARL STERNITZKE

CHARLES TOTO

MAX LANDSMAN

NOTICE ia hereby given that License No. 
GB 7433 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectioi 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
[Itemises.

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

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.

NOTICE 
GB 2286 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic

,1893 West 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
591 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENBERG &IRVING 
CHARLES WEINGROFF

NOTICE 
GB 2587 
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.is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is 
EB 457 has 
to- sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
434 Marcy 
County of 
premises.

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

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

FRANK MENNITI

the

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

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

WILLIAM J. RATNER

LOUIS CIPRIANI 
(Louis—Italian Grocery)

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

Beverage Control Law at

NOTICE 
GB 2136 
to sell beer at- retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2014 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

NOTICE is 
EB 331 has 
to sell beer 
the Alcoholic
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
promises. ! ,

the

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

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

Section 107 of 
Beverage Control Ixiw at 

Street, Borough of Brooklyn,

VARTKES

NOTICE 
RL 6054

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

TOOMEY’S GRILL, INC. HENRY GRANNEMANN

the
NOTICE 
EB 1195

No.

TUREKIAN

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

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

WILLIAM MAGUIRE

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I,aw at 4301 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 South 
County of 
premises.

Beverage
4th Street, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the

DAVID KAPLAN 
(Kaplan’s Delicatessen)

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

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

tho

NOTICE is 
EB 400 has 
to sell beer 
the 
5811
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES J. GALLAGHER

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

JENNIE HILDA VOLKOVIC

No.

the

No.

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 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises. 
LEONARD

Kings, to be consumed on the

SAMUELS & SAMUEL RENKO

NOTICE is
EB 270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ' Alooholic Beverage 
8013 
County of 
premises.

hereby given that License No.

Control Law at 
20th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

BENJAMIN SKLAR

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

BENJAMIN &
B. &

hereby given that License No.

to be consumed on the

HERMAN ZEDERMAN 
H. Cafeteria)

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

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

FANNIE MARESCA

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. 
hąs been issued to the undersigned.

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

HELEN DERMODY

NOTICE 
GB 7366 
to sell beer at retail under Section >07 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 No. 
has been issued to the undersigned

ISAAC WILDER. JR.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 358 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. -■ 

NATHAN S. SHAPIRO

the

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

Avenue, 
Kings, to

LOUIS

No.

at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

LEVY

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

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

NOTICE 
GB 1827 
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 is hereby given that License 
EB 539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1405 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.
SAMUEL SCHWARTZ

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail untjer Section .’07 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 552 has 
to sell beoi- 
the Alcoholic
562 Sutter Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

, ALEXANDER OCKUN
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& 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

Kings, to be consumed on the

BARNETT & WILLIAM COHN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ESTHER MEERKATZ

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

of 
at

NOTICE 
EB 1372 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law
1533 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on1 the 
premises.

EDMUND G. LAWLER & 
JAMES LAWLER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 353 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law pt 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

DOROTHY LYNCH ,

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 426 has been issued 'to the undersigned 
to ‘ sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MEYER & BENNY GREENBERG

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section i07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County- of Kipgs, to be consumed off the 
premises.

LEON PASQUA

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

NOTICE
GB 9546 __  ___________ ____ ..
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
112 — 7th Aventie,.
County of Kings, to 
premises.

PARK

Control L;.w at 
Borough of. Brooklyn, 
be consumed of( the

SLOPE GROCERS. INC.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 7756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
182
County of 
premises.

«

Alcoholic
-- 7th Avenue, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GEORGE MULLER

hereby given that License No.

the

No.

HERBERT ZIRKER

hereby given that License No.

JACOB SACKLER

NOTICE 
GB 2475

SIDNEY GOODMAN & 
WILLIAM B. KROLL 

(M. & M. Food Stores)

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

NOTICE
GB 1355

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 Kings, to be consumed off the 
premises. >■'

DAVID MANDEL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
636 Rogers 
County of 
premises.

is 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic' Beverage Control Law! at 
835 Park 
County of 
Branlses.

JOSEPH ŲERGON 
(Friendly Food Center)

is hereby given that License 
has been issued to tho undersigned 

to sell beor 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

No.

the

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 Beverage Control Law at 
2926 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN LIPSCHITZ & 
' ARTHUR PEPPER 

(L. & S. Dairy)

No?

the

No.

NOTICE 
GB 7848

No.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 
1038 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSE A. MONTALVO

NOTICE 
GB 7849 
to soli 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 LO PICCOLb 

x (Lomac Grocers)

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

the

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 the 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of

NOTICE is 
EB 441 lias 
to sell beer 
tho Alcoholic ' Beverage Control Law 
413 — Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES COHEN 
(Cohen’s Delicatessen)

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

JOHANNA MULLER

is
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7237 has been • issued tą the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10J of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
G336 — AVenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ,off 
premises.

the

IDA P. BERTOLACCI

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

NOTICE 
GB 1588 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 
County of 
premises.

Alcoholic
— Avenue H, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

SYLVIA SILVER

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

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 
premises.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No.; 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1<I7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-2 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

(Sandwich King)

THEODORE DANKERS

the

NOTICE 
GB 2016 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

•ection 107 of 
Control

No.

Kings, to be consumed off the

EDWARD BALZER

NOTICE is hereby given that License 
GB 7194 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 o? B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, t

MAX EDELSTEIN

NOTICE is hereby given that License 
GB 2004 has been issued to the! 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 be consumed off the 
premises,
SAM SAPOLNICK & ŠAM GRADSTEIN 

(Big-Bell-Super-Murket)

No.
JACOB RICH

NOTICE 
GB 7068 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 

, to be -consumed off the

is
has been issued to the undersigned

hereby given that License No.

County of Kin^k, 
premises.

FRANK CIRRINCIONE

W;

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

SAMUEL & LEO GORELICK 
(Gorelick’s Delicatessen) •

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Sdbtion 107 of 
; Beverage Control Law at

No.

the

NOTICE is hereby given that License ___
EB 374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 <>fi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on theCounty of 
premises.

(Adm.
MARY CORNO

of Estate of George Corno)

No.

NOTICE is
GB 7300 has been issued to the undersigned 
to sell bqer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 — 3rd Avenue,- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. • • .

EDWARD A. PNIEWSKI

hereby given that Lvense No.

the

NOTICE is hereby v given that License 
GB 7266 has been issued to the undersigned 
to sell beeu at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Coiit.oI Low at 
3524 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn. 
County of .'Kings, to be consumed '’off the 
premises,

HARRY LESONSKY

No.

JOHN BRENDEL

EMMA HALLER

Borough of Brooklyn,

VIGEANTRUDOLPH

LACHER & PHILIP LACHERH.

hereby given that License No.

WILLIAM EHLERS

JOSEPH DI STEFANO

MAX FLECHNER

JOHN E. OVERBECK

JACOB TROPP

CARL KOENIG

NOTICE
GB 1724

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

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

issued to the undersigned 
retail under Section 107, of 
Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE 
GB 7024 
to sell beer at retail undor Section 107. of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
942 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
Coukty of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2170 
to sell beer at retail utder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
830 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
GEORGE

is
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under .Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control l^aw at 
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 
the 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 
the Alcoholic Beverage Control I«aw at 
901 Myrtle Avenue, BBorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
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 License No. 
7843 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic 
311 New York ____ _ _ _____ _
Cougty 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 off the 
premises.

NOTICE 
GB 1340 
to sell beer at retail under Section 107 <f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7212 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4 pu81.—Lai8vė (Liberty, Uth. Daily), Pirmad., Birž. 30,
* ■ * * ' •
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section iO? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
982 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HARRY RABINOWITZ & 
HYMAN B. GOLDSTEIN 

(R. & G. Food Center)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7557 has been issued to the undersigned 
to ' sell beer at retail in ter Section 107 of 
thn Alcoholic Beverage Control Lnw at 
215 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo 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 Control Law at 
218 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SALAMON BERGER

MONTREAL, CANADA
DARBDAVIAI IŠNAUDOJA 

DARBININKUS
Vos tik spėjus karui pasi

baigti, darbdaviai kuo grei
čiausiai pradėjo su darbinin
kais elgtis taip, 
krizės metu.

kaip elgėsi

Norėdami Mirty Kartu, 
Numirė Viena
francūzų šeima turėjo 

vaikus. Trys buvo 
o ketvirtasis turėjęs 

ligą. Motinos širdis

PIENAS
MALE and FEMALE 

VYRAI ir MOTERYS
MALE and FfeMAllE 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7580 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 bo consumed off the 
premises.

BESSIE & LEONARD ROSEN 
(Rosen Grocery & Delicatessen Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tha Alcoholic Beverage Control at
182 Tillary Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL R. ALESIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the 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 liven issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 1 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE

dirbtuves, 
apie Cana-

ku- 
Na- 
dir- 
nuo

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2072 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM W1ECHMAN

NOTICE is hereby given that Lions,; No. 
GB 2055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail un<ter Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Liw .at 
1597 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK ALEXANDES 
(Vanderveer Park Del.)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
I 15 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 Che undersigned 
to 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 
p remises.

WI LMAxVAN ANTWERP

NOTICE is hereby giver) that License No. 
DB 1025 has been issued to the undersigned 
to 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 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTTEL

žibalinio Laivo Sprogimas 
Užmušęs Tryliką

Los Angeles, Calif. — Po 
žibalinio laivo Markay eks
plozijos, atrasta penkių 
užmuštųjų kūnai. 8 kiti 
žmonės “be žinios dingę.”

GREEN STAR BAR & GRILL j
LIETUVIŠKAS KABARETAS |

. ■
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina | 

pas "Groen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. į
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. H

Geriausias Alus Brooklyne 11

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
▼

■

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 |

-------------------------------------------------------- 1

Kalbant apie 
trumpai' pabrėšiu 
dian Steel Foundry bosų žiau
rų elgesį su darbininkais. Toje 
dirbtuvėje dirba nemažas 
skaičius darbininkų, tarp 
rių ir daugelis lietuvių, 
mažai radosi tokių, kurie 
bo minimojo dirbtuvėje 
pat jaunystės dienų.

• Tik spėjus panaikinti algų 
kontrolę, toje dirbtuvėje ta
po paleista daug dąrbininkų, 
neišskiriant nei tų, kurie jau 
buvo išdirbę net po 30 metų. 
Paleisdami darbininkus pasa
kė, kad neturi darbo. Kada 
darbas prasidės, žadėjo pa
šaukti . O tuo pačiu laiku 
ėmė naujus darbininkus ir 
mokėjo mažesnes algas. Jei 
kokį ir pašaukė iš senųjų dar
bininkų, tam davė kįtą darbą 
ir mokėjo pusę ar mažiau al
gos.

Tų darbininkų, kurie buvo 
išdirbę po 30 ar 25 metus, 
nei vieno nebepašaukė. Reiš
kia, tie jau turi po 60 metų 
ar virš penkių dešimtų ir jų 
jėgos jau išsemtos Jiems ne
bereikia nei valgyti nei reng
tis. Pagal jų išskaičiavimą, 
'tokio amžiaus žmonės neturi 
begyventi .

Tai tokia darbininkų padė
tis Kanadoje, o aršiausia Que- 
bcco provincijoje.

Šeimininkių Streikas
Birželio 20-tą dieną austrei-, 

'kavo šeimininkės prieš aukš
tas maisto kainas.

Viskas pabrango ir tebe- 
brangsta, o darbininkai eina 
pigyn. Susitarusios, šeiminin
kės išėjo į streiką. Joms 
streikuoti padėjo ir jaunuo
liai.
ną
Mansfield 
gatvėmis, 
ir policija, 
nuo dviejų 
darni, kad 
maršu oti.

Tūla 
keturis 
sveiki, 
kokia
vis nerimusi dėl vaiko apsigi
mimo nesveiku.

Vieną dieną, vyrui išėjus į 
darbą, jinai kitus vaikus iš
siuntusi iš namų, pasiėmusi 
nesveikąjį sūnų ant kelių, at
sisėdusi prie atsukto gaso, 
norėjo numarint vaiką! ir pati 
sykiu mirti. Parbėgęs vienas 
vaikas namo rado motiną su 
sūnumi ant žemės sukniubu
sius. Kaimynai pašaukė dak
tarą ir policiją. .Nunešus li
goninėn, vaiką atgaivino, o 
motinos nebegalėjo atgaivinti.

iš

Dingo iš Namų
Birželio 19-tą dieną dingo 
namų keletas metų atgal 

buvęs banko manadžėriu Ar
mand St. Louis, 2752 Rose
mont Blvd. Buvęs 55 metų 
amžiaus. Policija jau išver
tusi visą miestą ir negalinti jo 
rasti.

Susituokė
Birželio 21 dieną apsivedė 

jaunuolė Zavišiūtė su S. Vili
mu.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

Koresp. .

Herriot — Akademikas
Paryžius. — Francijos 

Mokslų Akademija priėmė 
į savo narius Edouardą He- 
rriotų, buvusį premjerą, o 
dabar seimo pirmininką. Jis 
pagerbtas už savo istori
nius ir literatinius raštus. 
Herriot yra radikalų parti
jos vadas.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną.
Puikiai Jrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

duoda jums 
daugiau mitybos 
už tuos pinigus

tiek
dviejuose svaruose

(Fosforas padeda

Borden’s Pieno yra 
kaip 
žuvies, 
ir taisyti kūno narvelius.)

Kvortoje 
fosforo, 
šviežios 
atstatyti

BE TO, kvortoje Borden’s 
pieno jūs gaunate:

^g^Tiek Riboflavino, kaip 2% 
svaruose stoiko!

^ggrTiek Vitamino A, kaip 2 
kiaušiniuose!

/U^pTick Kalcio, kaip 3 svaruose 
brokkoli!

^cgpTokį Energijos Kiekį, kaip 
riekių duonos!
’Tiek Thiamino, kaip 4 
uncijose kepenų!

$2g°Tiek Proteino, kaip 
porkčapuose!

REIKALINGI DARBININKAI
MOTERYS—7:00 A.M. iki 5:00 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.
Abelnai Patikrintojai, Press Departmente
Elektros Pajėga Presų Operatoriais

VYRAI—6:00 P.M. iki 5:00 A.M.
Vyras nustatymui elektros pajėga presų 
Elektros Pajėga Presu Operatoriai

, «. * X

Tumbling Barrel Operatoriai

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

(151)

10

Centas centan, 
geriausias maisto 
pirkinys yra 
PIENAS!

REIKALAUK

Tfordens
BIRŽ. YRA PIENO MĖNUO

Baltimore, Mi

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

x SANDĖLIO SUPERINTENDENT 
RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI 

PASIUNČIAMIEJI TAISYMAM VYRAI 
ŠĖPŲ DARYTOJAI

Reikia turėti patyrimo prie rakandų. Puikiausi darbai bei vietos dabar yra 
mūsų Waterbury, Conn, krautuvėj. KREIPKITĖS

HADLEY COMPANY, WATERBURY, CONN.
(152)

Minersville, Pa.

Jos ir jaunuoliai tą die- 
maršavo su plakatais 

ir St. Catherine 
Tuojau prisistatė 

Atėmė plakatus 
jaunuolių, kaltin- 

jie neturi leidimo

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Birž. 30, 1947

Chinija žada Amerikai 
Karines Bazes?

Hong Kong. — Čionaitį- 
nė spauda rašo, kad eina 
derybos dėl karinių bazių 
Amerikai Chinijoje; esą, jei 
Amerika suteiks Chinijai 
gerą paskolą, tai Chinija 
duos amerikiniam karo lai
vynui stovyklas Tsingtao 
uoste ir Formozos saloje.

*
Rakietinių ginklų išvys

tymui Amerika jau dabar 
išleidžia bent 30 milionų 
dolerių per metus.

Jeruzalė. — Žydai kovū- 
nai apdaužė ir mėgino pa- 
grobt anglų valdžios sekre
torių, kuris duoda “žinias” 
tyrinėjančiai Jungt. Tautų 
komisijai.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Ir Maudynėse Diskriminacijos
Maudymosi vietų yra daug, 

bet aš’ pažymėsiu tik keletą 
iš svarbesniųjų. Dvi viešos 
Bay Shore ir naujai atidary
ta Fort Smallwood. Ten gali 
maudytis visi, išskyrus negrus.

Į Bay Shore pirmiau neve
lijo valgių ir gėrimų neštis, 
bet dabar jau leidžia. Todėl 
ir maudynių vietoj daugiau 
yra atmatų, kaip pirmiau.

Yra svarbias maudynės 
Kurtz Beach, kurios yra vo
kiečio privatinėse rankose, ša
limai yra kitos maudynės — 
Maryland Beach. Abejose 
maudymosi vietose yra iška
bos, draudžiančios žydų tau
tos žmonėms maudytis, būk 
jie nėra švarūs. Į šias mau
dynes suvažiuoja tik “švarūs” 
piliečiai.

Teko girdėti ir nuo lietuvių, 
kad Bay Shore ir Fort Small
wood maudynės nešvarios, nes 
ten suvažiuoją daug žydų tau
tos žmonių. Aš daug kartų 
bandžiau tokius įtikinti, kad 
jie turi neteisingą nusistaty
mą. Bet sunku juos įtikinti. 
Negalėjo jie ir manęs įtikinti.

Kartą nuvažiavau “įsitikin
ti” į Bay Shore maudynes, čia 
susirinkę daugybė visokių 
tautų žmonių, maudosi, valgo, 
geria vandenį su lemonadu ar
ba kitokius minkštus gėrimus 
—nėra jokio 
žydų tautos 
žmonių.

Birželio 22 
“švariųjų
sirenka tik ta 
— “gentile.

skirtumo tarpe
ir kitų tautų

paveiks-

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

Kampas Broadway ir

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

Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

d. nuvažiavau į 
maudynes, kur su- 

švari” publika 
čia plačiai parda

vinėjami svaiginanti gėrimai. 
Geria visi, geria stipriai. Ne
šiojasi alaus ir sodės bonkas, 
išgėrę jas meta kur pakliuvo. 
Vienam vyrui iškrito alaus 
bonka ant cemento, sutiško į 
šimtus kavalkų. Stiklai, o ap
linkui vaikšto basi žmonės! 
Kiek toliau vaikai mėto ne
gyvą žuvį. Nuo šaltakošės 
patalpukės numesta kur pa
kliuvo, musės tik birzgia. 
Apelsinų žievukių primėtyta 
ir pribarstyta, 
mas, kaip garnys, 
užsilipau ant alaus
Laimė, kad ji buvo čiela. Ne
trukus viena
džiai perpjovė koją ant stiklo, 
ir ambulansas turėjo išvežti ją 
į ligoninę, kad susiūti žaizdą. 
Na, tai matote, koks skirtu
mas tarpe paprastos publikos 
•ir jos maudynių, ir tarpe jau 
tos parinktos, “gentile’ 
kos. Tas

Bedūlinėda- 
, vandenyj 

bonkos.

mergina skau-

publi- 
Pats.

MIRĖ A. PAUŽA
Netekome vėl vieno mūsų 

idėjos draugo—mirė Antanas 
Pauža, sulaukęs • 59 metų. 
Pauža buvo laisvų pažiūrų, 
susipratęs darbininkas ir ilgų 
metų dienraščio Laisvės skai
tytojas. Priklausė prie Lietu
vių Literatūros Draugijos 14 
kuopos, Minersvillėj..

A. Pauža mirė birželio 17 d. 
ir tapo palaidotas 20 dieną, 
laisvai, be jokių religinių ap
eigų. Susirinko palydėti ge
ras būrelis draugų, kurie pri
pildė net 14 automobilių, pa
laidotas Mt. Puse kapinyne.

A. Pauža buvo draugiškas 
žmogus, nuolatos dalyvavo 
darbininkiškuose parengimuo
se ir aukojo pagal savo išga
lę. Jis tupėjo gražų nuosa
vą namuką, sodelį ir viską 
buvo gražiai sutvarkęs, taip 
kad būdavo linksma pas jį 
praleisti laiką, besikalbant 
apie darbo žmonių reikalus. 
Man pačiam teko pas jį daug 
kartų būti ir pasikalbėti.

A. Pauža paėjo iš Suvalki 
jos, Šilavoto parapijos, Mari
jampolės apskrities. Į šią ša
lį atvyko 40 metų tam atgal, 
dar jaunas būdamas. Veik 
visą laiką dirbo anglies kasy
klose, tai anglies dulkės pa
kirto jo sveikatą, taip kad jau 
Heleri metai kaip negalėjo 
dirbti, nes anglies dulkės bu
vo užkimšusios kvėpavimo 
kanalus.

Paliko dideliame liūdesyje 
žmoną, keturias dukras ir tris 
anūkus. Trys dukterys yra 
jau vedusios, o viena dar ne. 
Paliko ir daugiau giminių — 
dėdę Juozą Paužą ir kitus. 
Po laidotuvių visi palydovai 
buvo užkviesti į namus ir tin
kamai pavaišinti.

Reiškiu didelę užuojautą jo 
žmonai, dukterims ir gimi
nėms. O tau, mielas drauge 
Antanai, lai būna lengva že
melė ir rami amžinastis.

Sekmadieni, birželio 22 d., 
{teko pasivažinėti. Mat, aš 
rengiausi važiuoti į pikniką 
Shenadorin. Bet štai atva
žiuoja Paukštaičiai - ir sako : 
važiuojame pas Urbonus į 
Berry Lake, kur jie turi pa
sistatę namuką—“bungalow.” 

Sakau, kad gerai, nes aš 
pas Urbonus jau nuo seniai 
vis rengiausi nuvažiuoti, nes 
dar nebuvau ten buvęs, o jie 
yra labai draugiški žmonės.

Nuvažiavome į Berry Lake, 
bet Urbonų neradome. Palau
kus nuvažiavome pas juos į 
namus ir radome juos dar na
mie, nes turėjo svečių, tai ne
galėjo vykti į' Berry Lake. Jie 
mus gerai pavaišino ir gražiai 
priėmė, už ką jiems priklauso 
didelis ačiū.

BUSHELMEN
PRIE KOUTŲ

NUOLATINIS DARBAS, 
ŠVIESI. ORINGA DIRBTUVE

WEATHERILL
680 — 5th AVfc., N. V. C.

(153)

Reikalingi BUSHELMAN ir Prosytojas. 
Kycipkitės gatavai į Darbą. Fisher Brothers, 

1538 Pitkin Avenue, Brooklyn.
(152)

LYDYTOJAI 
ELEKTRA 

su tank patyrimu vien tik. 
FLEET ARC INC. 

70-12 51ST AVENUE 
WOODSIDE, L. L ‘

(152)

Po to planavome vykti į 
Shenadorio pikniką, bet pra
dėjo lyti, tai ir negalėjome 
šio plano įvykinti.

Urbonai turi gra*žų pavilio- 
ną prie vandens, gražioj gi
rioj. Smagu ten laiką pra
leisti. Ačiū jiems už vaišes 
ir Paukštaičiams už pavežio- 
jimą. V. Ramanauskas.

Boston, Mass.
Rimta Pastaba Bostono ir 

Apylinkės Lietuviams
Radijušas Steponas Minkus 

birželio 22 d. beveik pusę lai
ko pašventė per savo radijo 
valandą kvietimui ir ragini
mui, kad žmonės registruotų- 
si “Kelėivyj,” “Darbininke” 
ir jo raštinėj dėl rinkliavos pi
nigų (Tag Day) birželio 28 d. 
Įkalbinėjo, kaip reikalinga 
daug pinigų surinkti dėl 
“tremtinių” iš Lietuvos, tai 
yra pabėgėlių iš Lietuvos, di
džiumoje fašistų prasikaltėlių,, 
kurie nenori grįžti Lietuvon, 
kad nereikėtų sąskaitą išduoti 
už hitleriškus darbus.

Ar gali būti didesnis begė
diškumas, kuomet Lietuva bu- 
svo po vokiečių okupacija ir 
karo sunaikinta, tai jokių 
rinkliavų tie “geradėjai” ne
darė! , Dabar, kada keletas 
tūkstančių lietuviškų naciukų 
Vokietijoj būdami nenori už
sidirbti sau pragyvenimą ar
ba grįžti sąk7o tėvynėn, tai 
vardan jų viešas rinkliavas 
Bostono gatvėse daro!

Gabijos Chore reakcininkai 
irgi veikia. Chorvedį Paura 
pavarė, nes esąs “per radika- 
liškas.” Paura gabus daini
ninkas ir gerai pažįstąs muzi
ką, per eilę metų mokytoja
vo Gabijos Chorui. Atsime
nu, karo laiku retkarčiais at
silankydavo į Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto paren
gimus. Kartą buvo persta
tytas pakalbėti ir pareiškė, 
kad Komiteto darbas yra di
deliai svarbus ir garbingas ir 
kad jis iš visos širdies atjau- 
čiąs. Tai tur būt už tai ir pa
varė. Manau, kad Paura il
gus metus veikęs mene pasy
viu nepasiliks. D; J.



>^ehYorko^/ž///Zt72iiiiov
Iš Lietuvių Am. Piliečiu 
Kliubo Susirinkimo

Praėjusį penktadienį Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliudo 
nariai turėjo savo nepaprastą 
mitingą, kuriame buvo renka
mas biznio manadžerius. ‘

Po neilgų diskusijų, mana- 
džerium vienbalsiai tapo iš
rinktas Juozas Zakarauskas, 
kuris tose pareigose jau dirba 
per pastaruosius šešerius me
tus.

Komunistai Svarsto 
Ateities Žingsnius

Taft-Hartley biliaus tapi
mas įstatymu uždėjo ant visų 
darbo žmonių, o ypatingai ant 
komunistų dideles pareigas. 
Komunistai savo vyriausiuose 
organuose ir klubuose per
svarsto savo veiklą pagal die
nos reikalavimus. Lietuviai 
komunistai taipgi svarstys 
tuos ir lietuviškuosius reika
lus L. K. Klubo susirinkime. 
Įvyks šio antradienio vakarą, 
liepos 1-hią, paprastoje vieto
je. Visi nariai privalo daly
vauti. L. K. N.

Vaikų Atostogos
Birželio 27-tą, didžiojo New 

Yorko liaudies mokyklos at
leido dešimčiai savaičių ato
stogų 817,419 savo mokinių. 
Nedidelis skaičius vaikų iš
vyks į pajūrius ir vasarna
mius. O didelė didžiuma “ato
stogaus” ant gatvių ir stogų, 
retkarčiais nubėgdami į kurį 
nors iš 43 miestavų plaukioji
mo prūdų ar į vieną iš 28 
sporto aikštelių. Mažesnieji 
daugiausia vasaroja žaisma- 
vietėse, kurių mieste randasi 
313.

Daug vyresniųjų biednuo- 
menės vaikų mokslo pertrau
koje bėgs uždarbiauti sau 
pragyvenimą.

Buvęs New Yorko majoras 
LaGuardia sveiksta.

4-ji Liepos
Didžiojoje 4-tos liepos šventėje — 

Nepriklausomybės paskelbimo šven
tėje — įvyksta du dideli dienraščio 
Laisvės piknikai — Didžiojo New 
Yorko ir Bostono apylinkėse.

Didžiojo New Yorko apylinkės pik
nikas bus 4-tą d. liepos, Klaščiaus 
Clinton Park, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

Bostono apylinkės dienraščio Lais
vės paramai piknikas įvyks Vose 
Pavilion Park, Maynard, Mass.

Tai piknikai, kur suvažiuoja tūks
tančiai žmonių. Puikūs pasilinksmi
nimai, pasimatymai su seniai maty
tais ir progos įsigyti naujų pažinčių. 
Kas kartą atsilanko į dienraščio 

. Laisvės pikniką, tai lankysis kiek
vienais metais, nes tai sueigos, ku
rios būna žmogui labai įspūdingos ir 
ilgai atmintinos.
.Dienraščio Laisvės patriotai šie

met laukia gražaus oro ir gero pasi
sekimo savo dienraščio piknikams. 
Šie du piknikai labai daug reiškia 
mūsų dienraščiui materialiai. Nuo 
jų pasisekimo gera dalim priklauso 
mūsų dienraščio ateitis. Darbuoki
mės visi, kad šie piknikai pavyktų.

LAIVASTAČIAI DARBININKAI PASI
RUOŠIA ILGAM STREIKUI

Dvylika iki 14-kos tūkstan
čių didžiojo New Yorko lai- 
vastačių pasiruošia ilgam 
streikui, kaip rodo pirmųjų 
streiko dienų visi požymiai.

Darbininkai numato, kad 
priėmimas Taft-Hartley bi
liaus, jo tapimas įstatymu, pa
drąsino Bethlehem Steel ir ki
tas laivų statybos ir taisymo 
firmas priversti darbininkus 
streikuoti. Ir taip pat numa
to, kad jie nepaliks “akme
nio ant akmens” pastangose 
laužyti unijas. Jie dės visas 
pastangas įvykdinti to biliaus 
leistą vergiją praktikoje.

Unijos Rikiuoja Savo Jėgas 
Atmušti Vergiją

Charles LedHe, CIO direk
torius New Yorko poitui, sa
ko:

“Mes esame pasiruošę iš
bandyti Taft-Hartley įstaty- 
„ ~ 99 ma.

Tą patį kiek pirmiau išreiš
kė nacionalis laivastačių uni
jos prezidentas John Green, 
sakydamas:

“Jeigu mes pirmieji priva
lome ji išbandyti, mes tai pa
darysime.”

Jeigu unijų daužytojai ga
lėtų įvykinti savo norus, “mes 
taptume vergais be ilgiau iš
dirbusiems teisių ir be jokios

MIRĖ
Petronela Jasnonpas, gyve

no 51 Nichols St., Newark, 
,N. J., mirė birželio 27 d., na
muose. Kūnas pašarvotas gra- 
bor. M. A. Buyausko šerme
ninėje, 426 Lafayette Ave., 
Newark, N. J. Laidotuvės 
įvyks liepos 1 d., iš Holy Tri
nity bažnyčios į Holy Cross 
kapines, No. Arlington, N. J„ 
Velionė paliko nuliūdime vyrą 
Petra ir sūnų Petra. Laidotu
vių pareigomis rūpinasi grabo- 
rius M.‘ A. Buyauskas.

apsaugos prieš neteisėtumus 
mėtyme iš darbo,” kalba uni- 
jistai, rinkdamiesi į savo, uni
jos centrus pikietui.

Leone įspėjo, kad unijistų 
sunešti raportai rodo, jog bo
sai rengiasi ilgam streikui, 
bandymams laužyti uniją, 
operuoti su skebais. Jie sakė:

“Jie įgabena sandėlius mais
to į ‘yardus’ Brooklyne, Hobo- 
kene, Mariners Harbor. . . Jie 
įrengia šaldymo aparatus iš
laikymui maisto. . ”

Unijistai pasiryžę streiklau- 
žiavimo nedaleisti. Visi vartai 
į fabrikus ir dokus saugomi. 
Visi streikieriai privalo regis
truotis pikietui prie vartų ir 
valtyse saugoti nuo įvežimo 
skobu vandens keliais.

D-s.

FILMOS - TEATRAI
Stanley Teatre

Seventh Ave., prie 42nd St., 
antra savaitė rodoma naujau
sia Tarybų Sąjungos filmą 
“The Vow.”

Filmo j e nepaprasta techni
ka ir įdomiu ryškumu parodo 
tos nuostabios šalies augimą, 
jos žmonių kilimą iš buvusių 
caro ir ponijos ujamų ir kan
kinamų pastumdėlių į laisvus 
žmones, ir į galingą valstybę, 
kuri suvaldė pasimojusį pa
vergti pasaulį fašistinį slibiną.

Filmą parodo didžiosios 
darbo žmonių valstybės įkūrė
jo Lenino planus, kurių įvyk
dymo jam neleido sulaukti 
sunkaus darbo, ištrėmimo ir 
kalėjimų, taipgi buržuazijos 
nupirktos prostitutės kulkos 
per anksti nutraukta gyvybė.

Matosi Lenino laidotuvės. 
Jose dar jaunas amžiumi, bet 
jau senas kovotojas Stalinas 
prisiekė, jog Tarybų Sąjungos 
žmonės išpildys jo troškimus, 
kad darbininkų valdomą šalį 
išaugins į pasaulinį galiūną, 
užtaringą visiems siekiantiems 
žmonių brolybės ir džiaugs
mo, bet baisų ' visiems norin
tiems žmones išnaudoti, kan
kinti ir pavergti.

Ir nuo to slenka vaizdas po 
vaizdo tos nuostabios šalies is
torija, su atitinkama pagarba 
ir vadui Stalinui. Darbo ma
sės savo kelyje iš vargo dabar 
eina į. Lenino-Stalino partiją 
ir jos gyvąjį vadą Staliną pa
sitarti visais gyvybiniais šalies 
ir eilinio piliečio reikalais. Ir 
niekad nesibaigiančios eilės 
vis tebeina pagerbti tarybinės 
valstybės Ir santvarkos įkūrė
ją Leniną.

žodžiu, filmą “The Vow” 
(priesaika) yra aukštai me
niškas, lengvai suprantamas 
ir ilgai atsimenamas aiškini
mas Tarybų Sąjungos istori
jos. Kartą matęs, norėsi pa
matyti ir antrą.

N.

Radio City Music Hall
Birželio 26-tą pradėjo rody

ti romantišką komediją apie

Joan Caulfield ir William Holden Paramount links
moje komedijoje “Dear Ruth,” gamintoje pagal paskel
busįjį to vardo veikalą, dvejus metus sėkmingai vaidin
tą ant ‘ Broadway. Smagūs aktai scenoje.

Du Berniukai Užduso 
Gasu Pašiūrėje

Eddie Krimm, 3 metų ir 
Raymond Atkins, 5 m., baltas 
ir negras, užduso gasu pašiū
rėje, užpakalyje namų, tė
vams, kaimynams ir policijai 
beieškant vaikų po susiedijos 
kiemus ir skiepus.

Vaikai priešpiečiu išbėgę iš 
stubos į kiemą žaisti užpaka
lyje Krimm namų, 431 Fifth 
St., New Yorke. Ne po ilgo 
motinos pasigedo vaikų. Iš 
pradžių pačios ieškojo, šaukė, 
bet paskui kreipėsi į policiją. 
Niekas nepamanė, kad sava
me kieme vaikai neatsilieptų 
šaukiami. Tik už poros valan
dų pažiūrėjo į pašiūrę ir ra
do vaikus susiglaudusius ant 
grindų, negyvus. Pašiūrė bu
vo pilna gaso. Sienoje esantis 
kranas atsuktas gal nejučio
mis, o gal ir žaidžiant juomi.

jauną našlę (Gene Tierney), 
kuriai beieškant vienišos ra
mybės pasitaiko pasirendavoti 
villa su “vaiduokliais” (Rex 
Harrison ir George Sanders). 
Tačiau ir “vaiduokliai” nori 
mylėti, yra užvydūs, turi vi
sokias komiškas ir romantiš
kas gyvųjų ypatybes, įskai
tant ir gyvybę.

Kiti filmoje: Anna Lee, Ro
bert Coote, Natalie Woods, 
Isobel Elson, Victoria Horne 
ir Whitford Kane.

Didžiojoje scenoje Leon 
Leonidoff’o spektaklis “Mer
ry-Go-Round.”

Krooklyno Paramount
Birželio 26-tą pradėjo rody

ti filmą “The Imperfect La
dy” su Ray Milland ir Teresa 
Wright. Priedams rodo “The 
Patient Vanishes.” Teatras 
randasi prie Flatbush ir De
Kalb Avės.

Embassy Newsreel Teatruose
Rodo vyriausius verguviško- 

jo Taft-Hartley biliaus priė
mimo dalyvius; tankerio eRs- 
ploziją Los Angeles prieplau
koje, kur užmušta 14 žmonių; 
negalėjęs sureakcinti Vengri
jos, buvęs premjeras Nagy at
bėga į J. V.; taipgi sporto ir 
kiti žiniški vaizdai.

Rivoli Teatre
Pradėjo rodyti romantišką 

filmą “Repeat Performance,” 
su Louis Hayward, Joan Les
lie ir Richard Basehart. Ran
dasi teatrų centre, BroacIway, 
prie 49th St., New Yorke..

Lewisohn Stadiume
Kas vakaras muzikos ir dai

nų koncertai atvirame ore, vi
siems' prieinamomis kainomis, 
nuo 30c ir aukščiau. Lietingų 
vakarų svarbiosios programos 
nukeliamos į sekamą giedrą 
vakarą.

Liepos 4-tos yakarą koncer
to nebus, jeigu dėl lietaus ne
bus buvus iš vakaro atidėta 
tai dienai programa su teno
ru Lauritz Melchior solistuose.

LDS Jaunimo Kuopos 
Narys Apsiveda

Brooklyn© LDS Jaunimo 
Kuopos narys, Juozas Sipavi
čius, šiomis dienomis išvyko 
Vermont valstijon, kur šią sa
vaitę apsives * su buvusia 
brooklyniete, kuri dabar gy
vena Vermonte.

Juozas yra veiklus LDS 
Jaunimo narys ir taip pat tu
ri svarbia vieta United Elec
trical Workers Unijoj, kurioj 
jis per daug metų aktyviai da
lyvauja valdybose ir abelna- 
me veikime.

Nepaisant, kad pastaruoju 
laik’u jis buvo labai užimtas 
unijos ir asmeniškais reika
lais, jis ir LDS nepamiršta. 
Dalyvauja LDS pramogose ir, 
dėl veikimo, atsiuntė savo bro
lį Charles įsirašyti / ir veikti 
LDS Jaunimo Kuopoj. Char
les Sipavičius gražiai veikia su 
vietiniu jaunimu ir dalyvau
ja jaunimo kuopos sporto vei
kime. —Narys.

Brooklyn© Botaniškas Dar
žas gaunąs dovanų 2,000 rin
kinį azaleas ir rhododendron© 
iš Mrs. Osborne privatiško 
daržo, 83.9 St. Marks Ave. 
Sunku ir įsivaizduoti, kad 
ankštame Brooklyne galėjo 
iki šiol toks privatiškas dar
žas išlikti..

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALUS dčl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Ventuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikuo 

steičiua «u naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTlJ GYDYTOJAS

‘Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: įtvare

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis
Taiso Visokius Namu Ra- *• 

kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing. Carpenter
Work

Z

Polishing & Finishing

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

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

LDS JAUNIMO KUOPOS NARYS VADO
VAUJA SH1PYARD0 STREIKUI

International. Union of Ma
rine and Shipyard Workers 
Lokalo 13-to vice prezidentas 
ii- veiklus narys yra Jonas 
Katinas, LDS Jaunimo Kuo
pos veiklus narys. Paskutiniais 
laikais, mes jį mažiau tema- 
tydavome kuopos veikime, bet 
pasirodo, kad tam buvo rimta 
priežastis. Jis įstojo veikliau 
dirbti savo unijoje.

Dabar, kai Shipyard Work
ers Unija streikuoja, tai Jo
nas yra “negotiations” komi
teto narys ir labai aktyviai da
lyvauja streiko vadovavimo 
komitete. Jis yra kitiems pa
vyzd is.

Jonas Katinas yra vedęs Al
dan ą Bernotaitę. Jis su savo 
dviem vaikais gyvena ,Wood- 
havene. Aldana irgi seniau 

Peter Kapiskas

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR 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 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI 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 pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

buvo labai veikli LDS narė ir 
yra buvus Metropolitan LDS 
Council narė ir Nacionalio 
LDS Jaunimo Komiteto narė.

Brooklyno LDS Jaunimo 
Kuopoje yra ne tiktai žymių 
menininkų, sportininkų, mo
kytojų, profesionalų, bet taip
gi ir gana žymių žmonių, vei
kiančių lietuvių tarpe, ir ke
letas, kurie daug veikia ir dar
bininkų unijose.

—Narys.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, patyręs 

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

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES
z

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




