
nužiūrimą są-

panaikint kari-

LTntransige-1domus respublikos priešu^

ORAS.—Bus šilta, giedra.

ir fanati- 
kad tose 1 
fašistu ir

♦

ir naudoti 
ūkį - pramonę.

Istanbul, Turkija. — Už
plaukęs ant minos, suspro
go ir nuskendo turkų lai
vas. Žuvo 30 žmonių. -

New York. — Admirolas 
Thomas C. Kinkaid, kalbė
damas Užjūrinės Spaudos 
Klubui, ragino Ameriką 
“kietai elgtis su Rusija.”

rą tas C. rase G., kad jis gy
vena girioje ir jaučiasi kaip 
Didžiojoje Pėtnyčioje prieš 
Velykas.

O aš gavau laišką nuo savo 
sesers iš Lietuvos (1947 m. 
bal. 28 d.). Ji rašo, kad G. 
Uršulė (C-ai) pasiliko gyventi 
Lenkijoje, negrįžo į Lietuvą, 
ba jie priklausė prie geštapo.

seimo narys, 
Maurice Krie-

Jau laikas civilizuotiems 
žmonėms proto ir lyties ligas 
pripažinti tokiomis pat gar
bingomis ligomis, kaip širdies
.ligą, džiova, reumatizmas, cu
krinė, mažakraujystė, vėžys 
ir kitos. -

Kodėl mūsų vyriausybė, 
taip pat Anglijos, neprotes
tuoja prieš suėmimą Franeli
zijoje fašistinių - monarchisti- 
4iių suokalbininkų ? Už pana
šius areštus juk viena po ki
tos protesto notos plaukia iš 
Washingtono ir Londono į 
Vengriją, Bulgariją ir Rumu
niją.

Nenorinčios Matyti Akys.

Kodėl Neprotestuoja?
Kaltina Nekaltuosius,

Išteisina Kaltuosius.

Rašo A. BIMBA

Puikiai pažįstu vieną žmo- 
gš, kurio akys niekados neno
ri matyti tiesos. Tiesa, kaip 
ugnis, jam akis degina.

Tuo nelaimingu žmogum 
yra Naujienų redaktorius. Jis 
netiki, kad Vengrijoj buvo 
sudarytas fašistinis suokalbis. 
Kur, girdi, 
dymas?”

‘yra suokalbio iro- 
(N., birž. 30 d.)

iškėlė aikštėn Ven-Suokalbį
grijos Smulkiųjų žemės Savi
ninkų Partijos sekretorius Ko
vacs. Suokalbį pripažino Ven
grijos prezidentas Tildy. Til- 
dy pareiškė, kad Nagy buvo 
ištroškęs galios. Tas jį įtrau
kė į suokalbį ir pražudė.
", Bet Grigaičiui dar vis ne
siranda jokių suokalbio buvi
mo įrodymų!

Liaudies Balsas pastebi, kad 
Kanadoje esą 240,000 proto 
ligonių. Vieni jų serga pa
vojingai, kiti tik nervų pakri
kimu skundžiasi.

Dviejų rūšių ligos susijusios 
su visokiais prietarais. O jos 
daug žmonių išvaro iš gyvųjų 
tarpo nelaiku.

Tai proto ir lyties ligos. Di
džiausia sarmata žmogui skųs- 
ties dėl užsikrėtimo lytine li
ga, nors tasai užsikrėtimas 
pareitų visiškai ne iš jo noro 
arba valios.

Taip pat tik" šnibždomis te
galima kalbėti apie žmogaus 
proto negalavimus.

Francūzija prieš karą buvo 
demokratinė šalis. Ten fašiz
mas neturėjo valstybės galios. 
O tačiau ir ten dar yra fa
šistų, kūne daro suokalbius.

Tuo tarpu anose šalyse per 
daugelį metų viešpatavo fa
šizmas. Fašizmas prisiaugino 
tūkstančius pasekėjų 
kų. Juk natūralu, 
šalyse daugiau būtų 
suokalbininkų.

Labai liūdna, kad dažnai 
teismuose veltui net su žibu
riu ieškotum teisybės. Jie 
lengvai, pasiduoda politiniams 
vėjams.

Šitą tiesą puikiai įrodė du 
dideli atsitikimai . Apeliacijų 
teismas išteisino ir paleido 28 
išdavikus, suareštuotus karo 
metu. Mat, visi jie yra fašis
tai. O dabar fašistus glostyti 
labai madoje.

Tuo tarpu Washingtone 
teismas surado “kaltais“ šešio- 
liką žymių amerikiečių, kurie 
sudarė Anti-Fašistų Pabėgėlių 
Gelbėjimo Komitetą. Dabar, 
mat, madoje visur ieškoti rau
donųjų, net ir visiškai palšus 
vadinti raudonaisiais ir juos 
persekioti.

Vienas bruklynietis man ra
šo:

“Laisvės No. 138-tam skai
tau “Ožio Kuopos Viršilos” 
laišką.

■ Jūs sakote, nežinia, kuriais 
keliais tasai asmuo gavo mū
sų skaitytojo adresą.

Štai gal,kur bus siūlo galas. 
Bruklyniečio J. G. svainis C. 
su šeima gyvena Lenkijoje ir 
juodu susirašo. Pereitą vasa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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SUGRIUVO MINISTRU DERYBOS DEL MARSHALLO PLANO
Francūzų Valdžia Pavarė 
Savo Kolonijų Galvą, Kaip
Respublikos Priešų
Francijos Vyriausybė Kvočia Generolą Mersoną ir Kitus 

Nužiūrimus Fašistinius Suokalbininkus prieš Respubliką
Paryžius. — Premjeras 

Paul Ramadier pavarė ge
nerolą Rene Ed. de Larmi- 
natą, karinių Francijos jė
gų vyriausią inspektorių 
kolonijose. Tas generolas į- 
tariamas kaip dalyvis faši
stų suokalbio, kiuris siekė 
nuverst respubliką ir į- 
steigt fašistinę diktatūrą.

Slaptoji francūzų policija 
kvočia rezervo (atsarginių) 
generolą J. Casimirą Mer
soną, kitą 
mokslininką.

Francijos 
komunistas 
gel Valrimont žadėjo už
klaust valdžią, kokius žy
gius ji daro, kad tikrai su
daužytų platųjį fašistų są
mokslą prieš respubliką.
Tvirtina, kad Amerikonai

Rėmė Fašistų Suokalbį
Laikraštis

HITLERIO MERGA EVA 
BRAUN ITALIJOJ?

Bolzano, Italija. — Pas
klido kalbos, kad Hitlerio 
merga Eva Braun gyvena 
Italijoj. Tūli žmonės sako
si matę, kaip jinai banke 
keitė savo čekius į pinigus 
ir naudojo Vokietijos pas- 
portą. •

Numatoma Sutartis 
Tarp Mainieriy 
Ir Kompanijų

Washington.— Apie pusė 
minkštosios anglies kompa
nijų sutiko pakelti mainie- 
rių algą $1.20 dienai, su
trumpinti darbo dieną nuo 
9 iki 8 valandų ir padidinti 
savininkų įmokėjimus į uni
jinį gerovės fondą. Mena
ma, kad ateinančią savaitę 
75 nuošimčiai kompanijų 
pasirašys sutartį su unija 
tokiomis sąlygomis. Užtat 
kompanijos rengiasi pa- 
brangint anglį 70 centų to
nui.

Minėtas G. yra didelis rėks
nys, atkaklus Tarybų Lietuvos 
priešas, fašistinių banditų, 
karštas šalininkas. Priežastis, 
matote, tame, kad jo giminės 
Lietuvoje dirbo hitlerininkų 
gestape! • '

ant rašo, kad Amerikos biz
niai rėmė fašistų suokalbį, 
bandžiusi sunaikint demok
ratinę respubliką. Tie biz
niai, girdi, tikėjosi, kad 
fašistinis perversmas Fran
ci jo j būtų karo kibirkštis 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
stengęsi iššaukt karą, kol 
Sovietai dar neturį atomi
nės bombos../

Gen. Larminat 'buvo ge
nerolo de Gaulle’o pavaduo
tojas francūzų komandoje 
Antrajame pasauliniame 
kare. t

Nežinia kur dingo grafas 
de Merville vienas iš įtaria
mų fašistinio suokalbio va
du, v

Francūzų valdžia pradėjo 
stabdyti platesnes žinias a- 
pie areštuojamus bei tar-

TAFTO ĮSTATYMAS 
KENKS IR JAPONU 
UNIJOMS

Tokio. — Japonijos darbo 
uniju vadai sako, tai blogas 
ženklas, kad Amerika išlei
do Tafto-Hartley’o vergi
jos įstatymą.1 Japonai dar
bininkai supranta, kad dėl 
to bus reikalaujama pana

šaus įstatymo ir prieš jų 
unijas.

Karinė amerikonų vy
riausybė Japonijoj faktinai 
jau uždraudė streikus svar
biose pramonėse ir užgynė 
laikraščiams minėti net vie
tinius streikus.

Ne Tas Telefono Numeris 
Tarp Chinijos ir Amerikos

Shanghai, Chinija.— Lie
pos 2 d. buvo sujungtas te
lefonas tarp Chinijos ir 
Jungtin. Valstijų, bet šiam 
telefonui paskirtas klaidin
gas • numeris. Todėl iš pra
džios negalima buvo panau
doti to telefono pasikalbėji
mui tarp šių dviejų šalių.

Politiniai Kaliniai Buvo Užėmę Miestą
Manila. — 32 politiniai 

kaliniai, buvę partizanai, 
ištrūko iš kalėjimo; pasi
grobė karinės policijos gin
klų, nuginklavo policiją, 
užėmė Calapan miestą, 
Mindoro saloje, Filipinuo
se; nuginklavo, bet nesuė- 
mė salos gubernatorių Con- 
rado Morente ir per kelias 
valandas laikė miestą savo

Chiango Tautininkai 
Bando Pateisint 
Savo Prakišimus

Nanking,' Chinija. —Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
komanda skelbia, kad chi- 
nų komunistai, girdi, nega
lėtų savomid jėgomis taip 
perkūniškai atakuot tauti
ninkus, kaip jie dabar ata
kuoja ties Szepingkai, Man- 
džurijoj. Pasak tautininkų, 
komunistai turėję gaut a- 
municijos “iš svetur”. Sze
pingkai mieste jie sunaiki
no daugiau kaip 10,000 tau
tininkų. Bet Chiang Kai- 
sheko tautininkai giriasi 
padarę “daug daugiau” 
nuostoliu komunistams, v

Reikalauja Speciales 
Seimelio Sesijos prieš 
Rendu Lupikus ,

✓

Albany, N. Y. — Kai ku
rie demokratai New Yorko 
valstijos seimelio nariai 
pareikalavo,. kad guberna
torius Dewey sušauktų sei
melį į specialę sesiją paga
minti . valstijinį įstatymą 
prieš sauvališkus rendų lu
pikus. Ne tik viešbučiai ke
lia rendų kainas 60 ir 100 
nuošimčių, bet ir šiaip na
mų savininkai grūmoja lau
kan išmest > rendauninkus, 
kurie nesutiks mokėti bent 
15 nuošimčių daugiau ren
dų. Bet namu savininkai, 
net pagal naująjį šalies į- 
statymą dėl rendų,. neturi 
teisės versti įnamius bran
giau mokėti iki 1948 m. 
kovo 1 d.

Monarchistai Kankina 
1,500 Kovotojų prieš 
Nacius Įsiveržėlius
Graikijos Komunistų'Par

tijos laikraštis Rizopastis 
pranešė, kad Graikijos mo
narchistai badu marinai ir 
kankina koncentracijos sto
vyklose 1,500 graikų karia
vusių prieš nacius. Monar- 
ęhistų sargai nuolat juos 
buožėmis muša, o nelaimin
gųjų “valgis” — žolės sriu
ba'. Jei kuris užprotestuoja 
prieš tokį “maistą”, jis taip 
kankinamas, kad per dvi 
savaites negali atsistoti. 
Vis tai dėl to, kad šie ve
teranai pritarė respublikai. 
(Monarchistai skiria sušau
dymui dar 1,300 priešfašis- 
tinių kovotojų.) 

rankose, iki Filipinų prezi
dentas Roxas atsiuntė nau
jus būrius karinės policijos. 
Pats nesuimtas gubernato
rius atsišaukė per telefoną 
į prez. Roxasą, kad tuojau 
atsiųstų daugiau žandarų.

Susikirtimuose krito trys 
politiniai kaliniai; 10 tapo 
suimta, o kiti 19 pabėgo.

; Tie kaliniai yra veteranai
*

©

Molotovas Atmetė Amerikos Planą, Kuris, 
Sako, Naikintų Silpnesniųjų Kraštų 
Nepriklausomybę ir Skaldytų Europą

Anglija ir Franrija Ketina Vykdyti Marshallo Planą, 
Nepaisant Sovietu; Šaukia Kitus Kraštus Prisidėti

Paryžius. — Iširo Angli
jos, Francijos ir Sovietų 
užsieniniu ministru konfe
rencija liepos 2 d., kai so
vietinis ministras Moloto
vas atmetė amerikinį Mar
shallo planą, siūlantį suvie
nyt ir pakelt Europos ūkį 
su Amerikos pagalba. Molo
tovas sakė: Didžiosios va
karinės valstybės nori su 
tuo planu pajungt sau silp
nesnes šalis, ir šis planas 
tikrumoje ne vienytų Eūro- 
pą, bet telktų vakarinius 
kraštus į bloką prieš Sovie
tų Sąjungą ir prieš jos 
draugus rytinėje Europoje.

Anglai-francūzai, užgir- 
dami amerikinį planą, siū
lo įtraukt į jį 
Vokietijos
Tuo būdu, anot Molotovo, 
jie bando
nius Vokietijos atlyginimus 
Sovietams ir kitiems sun-

ANfiUJA-FRANCIJA 
KREIPIASI J 
KITAS ŠAUS

Paryžius, liep. 3. — So
vietams atmetus amerikinį 
Marshallo planą, Anglija ir 
Francija pakvietė “visas 
Europos šalis, kol kas apart 
Ispanijos”, į ūkinę konfe
renciją. Toje konferencijoje 
anglai ir francūzai įpirš į- 
vairiems kraštams Marsha
llo planą, kaip apvienyti ir 
pakelti Europos ūki su A- 
merikos parama. (Tuo tar
pu abejojama, ar pasiduos 
šiam planui Lenkija, Jūgo-

Bostonietis Papjovė Savo 
Pačią ir Mylimąją

I

Boston. — H. C. Tupper 
papjovė savo mylimąją, 
slaugę Heleną Kiminskaitę, 
kuomet ji aplankė sergan
čią jo motiną. Paskui jis 
nudūrė savo žmoną, duk
ters motiną. Mat, Helena 
nenorėjo toliau su juo my
lėtis, kol jis negaus divorso.

partizaniško karo prieš ja
ponus, vadinami hukabala- 
hapsai. Po karo jie kovojo 
už teisingesnį žemėš pada
linimą ir už demokratines 
teises. Už tai fašistuojanti 
prez. Roxaso valdžia vedė 
kąrą prieš juos, persekiojo 
hukabalahapsus ir* grūdo 
juos į kalėjimus. 

kiai nukentėjusiems kraš
tams.

Užsieninis Anglijos mini
stras Bevinas ir Francijos 
užsienio reikalų ministras 
Bidault pareiškė, kad jie, 
nepaisant Sovietų,* stengsis 
vienyti Europos ūkį, pagal 
Marshallo planą, ir šauks 
visas kitas europines tau
tas bendradarbiauti su jais.
Jie Kišasi Į Vidujinius Kitų 

šalių Reikalus, sako 
Molotovas

Molotovas sekamai išdės
tė Amerikos-Anglijos-Fran- 
cijos planą:

Franci ja ir Anglija per
ša įsteigt specialę tarptau
tinę organizaciją, kurioje 
anglai - francūzai ir jų ar
timieji būtų “vadovaujantis 
komitetas”. Tas komitetas 
kištųsi į vidujinius svetimų 
šalių reikalus ir spręstų,

A. MAY IR GARSSONA1 
ATRASTI KALTAIS

Washington, liep. 3.— 
Prisaikdintųjų teismas at
rado kaltais buvusį kongre
so karinių reikalų komiteto 
pirmininką Andrew May ir 
brolius Garssonus už kvšius 
ir suktybes karinių darbų 
užsakymuose.

Plieno Darbininkai 
Nepaisys Valdinės 
Darbo Tarybos

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
Komitetas nutarė derėtis 
tiesiog su samdytojais ir 
nepaisyt valdinės darbo 
santykių tarybos, nes ši ta
ryba liko bevertė prie da
bartinio Tafto-Hartley’o į- 
statymo. Unijos komitetas 
nusprendė nepasirašyt su
tarčių su prižadais nestrei
kuoti. Kartu jis nutarė ne
klausyt prieškonstitucinių 
to įstatymo posmų.

PAGREITINS PRIMOKĖ- 
JIMUS VETERANAM 
Washington.— Kongresi

nis ginkluotų jėgų komite
tas vienbalsiai užgyrė bilių, 
kuris leidžia karo vetera
nams-po rugsėjo 1 d. šie
met atsiimti pinigus už ga
lutino primokėjimo bonus. 
Suprantama, jdg ir psrts 
kongresas užgirs šį bilių.
didėjaTlaivastačių

STREIKAS
San Pedro, Calif. —Prie 

CIO laivastačių streiko pri
sidėjo dar 8,000 darbininkų.

Viso Jungtinėse Valstijo
se streikuoja jau daugiau 
kaip 100,000 laivastačių.
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kiek ir kokių daiktų privalo 
tos šalys gaminti. Taigi 
silpnesnės šalys prarastų 
ūkinę ir tautinę savo nepri
klausomybę. O kas liečia 
tariamą paramą iš Ameri
kos pusės, tai gal tos para
mos gautų tiktai tokios 
tautos, kurios klusniai pa
siduotų minimam vadovau
jančiam komitetui.

Ką Tatai Reikštų?
Čia Molotovas pastate 

klausimą: “Prie ko tatai 
privestų?” ir pats atsakė 
šitokiais pavyzdžiais:

“Šiandien galėtų būti da
romas spaudimas Lenkijai, 
kad jinai daugiau anglies 
gamintų, o skriaustų kitas 
savo pramones, todėl kad 
tūlos valstybės to reikalau-. 
ja savo naudai. Rytoj būtų 
pasakyta, kad Čechoslova- 
kija turi gaminti daugiau 
lauko ūkio produktų ir su
mažinti savo mašinų gamy
bą; būtų pasiūlyta čecho- 
slovakijai pirkti mašinas iš 
kitų' europiniu kraštų, ku
rie jas nori brangiau par* 
duoti. Arba, kaip laikraš
čiai neseniai pranešė, Nor- 
vegiia butų priversta sus
tabdyt savo plieno pramo
nės ugdymą, nes to reika
lauja nauda tam tikrų už
sieninių plieno korporacijų, 
ir 1.1.

“Kas tad liktų iš ūkihės 
ir politinės tokių europiniu 
kraštų nepriklausomybės?” 
Kritikuoja Atsidėjimą ant 

Amerikos
* Europinės šalys visų pir
ma privalo savo jėgomis 
gaivinti ir ugdyti sau pra
monę ir ūkį; paręiškė Mo
lotovas: “O francūzų pasiū-' 
lymas perša, kad ūkinio gy
venimo atsteigimas europi
niuose kraštuose turėtų pa
matiniai priklausyti nuo 
Jungtinių Valstijų, o ne 
nuo pačių Europos šalių. 
Tokia pozicija prieštarauja 
europinių kraštų reika
lams: jinai galėtų privesti 
prie to, kad, būtų .atimta 
ūkinė nepriklausomybė 
tiem kraštam.”

Sovietų Sąjunga stoja už 
tarptautinio bendradarbia- . 
vimo išvystymą tarp įvai- ; 
rių šalių, sakė Molotovas, , 
bet tas bendradarbiavimas 
turi eiti lygiomis, demokra- • 
tinėmis teisėmis, su pagar
ba iš abiejų pusių, nekliu
dant silpnesnių kraštų ūki
nės ar tautinės laisvės.

VALDžIOS PAJAMŲ 
PERVIRŠIS

Washington.— Jungtinių 
Valstijų iždas per paskuti
nius 12 mėnesių turėjo 
$754,000,000 daugiau paja
mų, negu išlaidų. Tas per
viršis bus pavartotas vals
tybės skoloms mokėti. Tai 
dar pirmą kartą nuo 1930 
mętų valdžios įplaukos vir
šija išlaidas.
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Politikoje Žodžiai ir Darbai
Mūsų valstybės sekretorius gen. Marshall pamėgo 

dažnai kalbėti ir aiškinti Amerikos užsieninę politiką. 
Gerai, žinoma, kad aukštas pareigūnas netyli, kad į gy
venimo iškeltus klausimus stengiasi duoti atsakymą. Tuo 
tik reikėtų pasidžiaugti, jeigu pono sekretoriaus žodžiai 
atitiktų vyriausybės darbams. Deja, dažnai išeina kaip 
tik priešingai.

Štai jis ir vėl pasakė ilgą ir labai rūsčią prakalbą. 
Šį sykį1 Marshall kalbėjo Moterų Nacionalinio Spaudos 
Kliubo susirinkime. Kalbėjo tos pačios užsieninės poli
tikos reikalais. . ,

Pora dalyki: verti rimto dėmesio. Marshall, kalbėda
mas apie Jungtines Tautas, pasakė: “Amerikos žmonės 
skaudžiai nusivylę- ir susijaudinę dėl tų smūgių, kurie 
tapo užduoti tarptautinės organizacijos principams.”

Bet niekur nė žodeliu sekretorius neprisiminę, kad 
kaip tik mūsų vyriausybė buvo viena iš pirmųjų tiems 
principams užduoti skaudžiausį smūgį, kai prezidentas 
Trumanas visiškai pamiršo Jungtines Tautas ir pareiš
kė, kad mes vieni skubinsimės ekonominiai ir militariniai 
gelbėti esamus pusiau-fašistinius režimus Graikijoje ir 
Turkijoje. Tai buvo tikslus, iš' anksto apgalvotas tarp
tautinės organizacijos aplenkimas.

Kitoje vietoje Marshall vėl pareiškė:
“Negali būti fantastiškesnio klaidinimo, piktesnio iš

kraipymo tiesos, kaip dažnus propagandos pareiškimai, 
arba davimai suprasti, kad Jungtinės Valstijos turi im
perialistinius siekius arba kad Amerikos pagalba sutei
kiama tuo tikslu, kad užkarti pagalbą gaunantiems tam 
tikros formos politinę ir ekonominę kontrolę.” .

Ką gi sako darbai? Darbai sako, kad mes tuojau su
teikėme Graikijai ir Turkijai keturius šimtus milijonų 
dolerių, nes jų vyriausybės sutiko šokti pagal mūsų mu
ziką. Tuo tarpu mes tuojau sulaikėme penkiolikos milijo
nų dolerių kreditus Vengrijai, kuomet Vengrijos vyriau
sybė pakeitė savo premjerą!

Arba, ką gi reiškia mūsų šėrimas Chiang Kai-šeko 
vyriausybės doleriais, produktais ir amunicija, jeigu ne 
siekimą užkarti ant Chinijos žmonių tam tikrą politinę 
ir ekonominę diktatūrą?

Žmonės turi akis ir mato. Kai jie mato, kad vyriau
sybės žygiai skiriasi nuo jos sekretoriaus žodžių, tai 
pradeda tiems žodžiams nebetikėti. Tai kenkia šios ša
lies žmonių interesams. Kenkia taipgi pasaulio taikos 
reikalui, t

Paryžiaus Konferencijoje Pasidalinimai
; Iš Paryžiaus ateinančios žinios labai pesimistiškos. At

virai kalbama apie “Trijų Didžiųjų” konferencijos iškri
kimą. Anglija ir Francūzijp, vienos pačios be Tarybų Są
jungos sudarysiančios planą Europos atstatymui.

Kame pasireiškė skirtumai tarpe Tarybų Sąjungos iš 
Vienos pusės, ir Anglijos ir Francūzijos — iš kitos pusės?

Visų smulkmenų dar neturime. • Konferencijos posė
džiai buvo slapti. Tik šiek tiek paaiški, dėl ko nesusikal
bama. Paihatinis pasidalinimas esąs toks: Anglija ir 
Francūzija^sako, kad reikia išdirbti vienas bendras pla
nas iš viršaus. Paskui tegul kiekviena šalis prie jo prisi
taiko. Tarybų Sąjunga gi sako, kad taip negerai, kad tai 
būtų paneigimas valstybių suvereniteto. Ką mes, girdi, 
turime daryti, tai sužinoti iš visų šalių, ką jos jau turi 
sugalvojusios ir suplanavusios dėl pokarinio atsistatymo, 
paskui viską subendrinti ir pažiūrėti, kiek ir kaip Ameri- 

galėtų padėti.
Mums atrodo, kad Tarybų Sąjungos planas daug .prak

tiškesnis. Juk kiekviena šalis turi savo programą ir savo 
planus. Tarybų Sąjunga turi savo penkių me’tų planą. 
Lenkija, Čechoslovakija ir kitos valstybės turi savo nu
statytus, pasibrėžtus planus. Tie planai jau pravedami 
gyvenimam Ar galima tai visą nubraukti ir atnešus iš 
yiršaUs padiktuoti: Štai ką duosime ir štai ką jūs turite 
daryti. Ištikrųjų juk tai būtų toks sukrėtimas, kad tik
tai, blogo padarytų dėl Europos pokarinio atsistatymo.

. Tuojau paaiškės, kuomi .Paryžiaus konferencija pasi
baigs. Kiek Bevino ir Bidaulto grūmojimai, kad jie vieni 
išdirbs ir paskelbs planą, turės reikšmės praktikoje, tu
rėsime neužilgo pamatyti. .

Daug sveikiau, žinoma, ’ būtų, jeigu Tarybų Sąjunga, 
Angliji ir Francūzija galėtų susikalbėti ir bendradar
biauti dėl ekonominio Europoj atstatymo. Tačiau nėra 
reikalo manyti, kad jau visas pasaulis eis velniop, jeigu 
Paryžiaus konferencija išsiskirstys be susitarimo.

Priėjo Prie Absurdo
Anglijos vyriausybė pasiuntė Bulgarijai naują no

tą. Joje ji reikalauja, kad Bulgarijos vyrihusybė nuimtų 
uždraudimą nuo vieno laikraščio. Tas laikraštis esąs opo- 
fcicijoriierių ir Bulgarijos vyriausybė neturinti teisės jį 
Uždaryti.

Bet tai reiškia, kad Bulgarijos žmonės nebeturi jo-

Pranas Bajoras
Š. m. liepos 2 d. miręs 

“Tėvynės” redaktorius Pra
nas Bajoras buvo 56 metų 
amžiaus. Jis kilęs iš Dzū-’ 
kijos, nuo Jėzno. Amerikon 
atvyko prieš pirmąjį pasau
linį karą ir tame kare ak
tyviai dalyvavo. Bajorą ar
čiau pažinę asmenys sako, 
karas jam palaužė sveika
tą, — skaudžiai atsiliepė į 
jo nervus ir, grįžęs iš karo, 
jau buvo nebe tas Bajoras.

Bajoras buvo savamoks
lis. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą jis dirbo “Tėvynės” 
spaustuvėje, linotypininku. 
Bet visuomet jį traukė 
plunksnos darbas. Jis tam 
turėjo palinkimų ir gabu
mų. Padedamas V. K. Rač-, 
kausko (Karolio Vairo), 
tuometinio “Tėvynės” re
daktoriaus, velionis rašinė
jo trumpas apysakaites, kai 
kada ir eilėraščių.

Ilgainiui, kai “Tėvynės” 
redagavimą perėmė S. E. 
Vitaitis, Bajoras patapo jo 
padėjėju, laukdamas progos 
būti atsakinguoju redakto
rium.

vy stoviai galvoti, jis atšida-J 
ve Grigaičioūįlobon ir pas-' 
tarasis jam buvo šviesą ir 
’galybė, išmiiįtįs ir IgaiFė.į 
Dėl to “Tėvynė” buvo per-’ 
nelyg aitri, griežtai nusta-' 
tyta prieš tarybinę Lietu-1 
vą, prieš komunistus, prieš 
kiekvieną pažangesnį asme
nį ir veikėją. Grigaitis nie
kino Wallące’ą, — Bajoras 
dar ’daugikli jį niekinio; 
Grigaitis parašo, sakysime, 
prieš Lietuvą ar Lenkiją ar 
Jugoslaviją, — Bajoras dar 
aitriau, dar aštriau!...

DISKUSUOSAPlEJAUNIMį
’■ .................................. I ■■ ■■«—■■■■ ■ ■■■.!■ !■■■

Atsimenu, 1940 metais, 
kai SLA seimas Chicagoje 
rinko redaktorių, aš sėdė
jau prie vieno spaudos ko
respondentų stalo su velio
niui. Mudu kalbėjomės.

— Jūs rinksite Jurgelionį 
redaktorium, — sakė jis,— 
užtikrinu, kad Kleofas jus 
nuvils.

Sakydamas “jūs”, Bajo
ras turėjo galvoje pažan
giąją SLA delegaciją.

Aš mačiau, aš jaučiau, 
kad pats Bajoras labai no
rėjo būti išrinktas “Tėvy
nės” redaktorium. Galvo
jau: gal gi ir klaida, gal gi 
Bajoras ir būtų už Jurge
lionį geresnis — jis juk ki
lęs iš darbo žmonių, ♦vals
tiečių, jis buvęs darbinin
kas, jis — savamokslis.

Kl. Jurgelionis, kaip jau 
žinoma,, negarbingai buvo 
išvestas iš “Tėvynės” re
dakcijos; išvestas susikom
promitavęs prieš tuos žmo
nes, kurie jį nuoširdžiai rė
mė ir kurie iš jo tikėjosi ko 
nors geresnio.

Tuomet atėjo proga Pr. 
Bajorui; jis buvo pastaty
tas “Tėvynę” redaguoti ir 
ją redagavo ligi savo mir
ties.

Deja, velionis nebuvo ge
resnis už Kl. Jurgelionį. 
Kiek tai liečia lietuvių ra
šybą — Bajoras jos niekad 
reikiamai neužvaldė ir vie
nas katalikų laikraščio re
daktorius kadaise šių žo
džių rašytojui išsitarė: 
“Man rodosi, Bajoras — 
prasčiausias iš visų Ame
rikos lietuvių redaktorių...” 
Neparodė gabumų jis nei 
kaipo žurnalistas, nei kaipo 
politinių reikalų analizuoto
jas, aiškintojas.

Didžiausia nelaimė su 
velionim buvo tame: jis ak
lai sekė p. Grigaitį; pats 
niekad socialistu nebuvęs, 
Bajoras, tačiau žinojo: Gri
gaitis ir jo klika šiandien 
viešpatauja SLA, todėl, 
Grigaičio klausant, visuo
met pataikysi “į tašką” ir 
tuo . būdu užtikrinsi * sau 
vietą ir darbą! Bajoras ži
nojo, kad praeituose dvie
juose SLA seimuose jis 
buvo “vienbalsiai išrinktas” 
redaktorium, — vienbalsiai 
dėl to, kad grigaitinė klika 
ėjp išvjen su tautininkais.

Nemokėdamas, nepajėg
damas savarankiškai, sa

Pastaruoju metu velionis, 
Prano Eimučio slapyvar
džiu, pradėjo kepti neva 
“feljetonus”, taipgi neap
galvotus, net neaptašytus, 
bjaurio jaučius tuos asme- 
nius, kurie nesutinka su 
juo politiškai., 4

Visa tai žemino SLA or
ganą, žemino patį Susivie
nijimą. Ir visa tai velionis 
atlikdinėjo tik tam, kad ga
vus pagirų iš savo dėdės 
Chicagoje!

Sakoma, net SLA sekre
torius p. Vinikas buvo ne
pasitenkinęs tokia redakto
riaus taktika, bet Vinikas 
nieko negalėjo padaryti.

Kaip ten bebūtų, Pradas 
Bajoras mirė, — mirė stai
gia mirtimi. Išgyveno Ame
rikoje jis arti 40 metų.

Kaipo žmogus, asmeni
niuose pokalbiuose, jis bu
vo neblogas: mandagus, su
kalbamas. Kaipo rašytojas 
— jis turėjo gabumų ir yra 
sukūręs ne vieną įdomią a- 
pysakaitę, daugiausiai iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Kaipo redaktoriui, — 
jis buvo švakas, kitaip ma
nančius SLA narius visaip 
puolė, ignoravo, “tarkavo” 
tik dėl to, kam šie nesutiko' 
su jo politinėmis pažiūro
mis. Kaipo politikas — jis 
buvo trumparegys, nematė 
naujos gadynės saulės pate
kėjimo, nesuprato, jog pa
sauliui lemta žygiuoti pir
myn, jog kas buvo.— nebe
sugrįš. ‘\

O jeigu jis tai suprato, 
bet, klausydamas kitų, “už 
save vyresnių”, beprasmiš
kai bandė visam tam kelią 
pastoti, tuomet, baigiant šį 
neilgą nekrologą, sakau, 
tiems, kurie užims velionio7 s
vietą “Tėvynėje”: Nesileis
kite būti taip žeminami; 
galvokit savarankiškai, — 
bus daugiau naudos jums 
patiems ir SLA nariams; 
pasimokykite iš veliono 
Prano Bajoro klaidų!

R. Mizara.

t
Smerkdamas, kad kongre

sas nei žingsnio Heženge su
valdyti kainų kėlėjus, CIO 
Audėjų Unijos prez. Emil 
Reeve ragino įsteigti federalę 
kainoms tirti tarybą ir gal at- 
steigti kainų kohttfdlę.

Di'g. Bovino diskūsinis 
Straipsnis apie jaunimą, -ma
no manymu, kumštelėjo į pa- 
Šo’h’ę fn’ums visiems, kurie, 
daugiau Ar mažiau, esame per 
ė'ilę me'tų veikę ir nepaliovė
me veikę progresyviame judė
jime. Tai pavyzdinis rastas 
savikritikos.

Tame rašte mes surandame 
atsakymus į tankiai statomus 
(savo tarpe) klausimus: “kur 
mūsų jaunimas; kodėl jo ne
simato kovotojų eilėse prieš 
reakciją, ir t.t., ir t.p. ?” 
Straipsnyje, be abejo, ne į vi
sus klausimus detališkai atsa
koma, tačiau į patį svarbiau
sią klausimą ' pilnai atsakyta, 
pavyzdžiui:

“Išauklėti pažangų lietuvių 
jaunimo judėjimą, naudingą 
sau ir visuomenei, negalima 
kokiu viliojančiu, magišku bū
du. Organizavimas jaunimo į 
pažangųjį judėjimą turi būti 
remiamas tokiomis priemonė
mis, kad pats jaunimas galėtų 
įsisąmoninti, idėjiniai įsiauk- 
lėti į tą judėjimą. Viliojimais 
pritrauktas jaunimas nebus 
pastovus.” '(Autoriaus pa
braukta. — D.)

jau Šis vienas sakinys pa
kankamai pasako pačią pa
matinę priežastį, dėlei kurios 
mes pasigendame jaunimo.

Nesigilinant plačiau, tik at
kreipkime rimtą dėmesį į tai, 
kas pasakyta toje citatoje. Tą 
padarę, neišvengiamai turime 
sutikti su d. Bovinu, nes jo iš
vadą paremia pats gyvenimas 
ir mūsų pačių patyrimai. Jei 
mes, ‘/‘senimas,” pažvelgsime 
į savąją praeitį — kokiu būdu 
atsiradome progresyviame ju
dėjime ir per desėtkus mėtų 
veikę tebesilaikome jame, tai 
surasime, jog vyriausia per 
rimtą apšvietą, kitais žodžiais,, 
skąitydami-studijuodami daf- 
bininkišką-marksistinę litera
tūrą, laikraščius, pradėjome 
imti dalyvurhą kovose ir pata
pome tais, kuomi 'esame iki 
šiai dienai. Gi kurie iš mūs 
“senimo” jaunais būdami tu
rėjo 'palinkimo prie- kokių nors 
viliojančių dzimdzių-drimdzių, 
tie riukeliaVo šuntakiais arba 
tapo kortų aukomis bei taver
nų klijentais. . . (Tiesa, šen 
ir ten pasitaiko, kad pačios 
sąlygos, gyvenimas atbloškia 
tam tikrą dalį darbininkų į 
mūsų eiles ir vienas-kitas už
silieka, bet tai išimtis. Mes gi 
kalbame apie pastovumą.)

Rodos, turėtų pakakti šių 
patyrimų iš praeities, kad ma
tyti, jog ir šiandieną rimta Ap
svyla hera pavaduojama rtei 
sportu ir nei kitokia gražiai 
nudailinta iškaba, paruošimui 
naujų kadrų,, naujų ir jaunų 
veikėjų-kovotojų už darbinin
kų klasės reikalus. Deja, jau 
gerokas skaičius metų praėjo, 
kaip rimtas apšvietos darbas 
tapo apleistas.

Visai iš mados buvo išėję 
savitarpiniai lavinimosi vaka
rai, diskusijos vienu bei ki
tu diėnos klausimais. 'Dingo iš 
mūsų spaudos rimtos recen-

čiau ne visi vienodai supran
ta, pavyzdžiui, dd. Gasiūnas 
ir Ormanas, vietoj rimtai at
sakyti į d. Bovino iškeltus 
klausimus, paanalizuoti padė
tį, kaip ir kas reikėtų daryti, 
idant pataisius dalykus, pik
tai išbara Boviną, primesdami 
jam pesimizmą ir kitokius pa
gražinimus, būk jis “prieš 
sportą,” ko Bovino straipsny
je nebuvo. Kas jo straipsnyje 
buvo, tai tas, kad atskyrė pri
vatų sportą nuo socialio. Bet, 
nežiūrint to, Gasiūnas ir Or
manas varo savo ir gana. Gi 
ideologinę pusę klausimo, tai 
abu gražiai nutyli, veikiausia, 
“nesvarbu”!?

Šių žodžių autorius klibino 
savo laiku Bovino iškeltus 
klausimus raštu ir žodžiu mū
sų vadovaujantiems draugams, 
bet kiekvienu sykiu gavau at
sakymą, kad “tu siaurai žiū
ri į judėjimą,” arba tiesiog, 
“nesupranti” ir t. p. Aišku^ 
tokie “atsakymai” mano nuo
monės nepakeitė, nes jie pai
ki, ir nepaisant ignoravimo 
ideologinio jaunimo auklėjimo 
klausimo, jis pasilieka tas 
kertinis akmuo ateities veiki
mui. Jokis sportas to nepava
davo ir nepavaduos, Galime 
organizuoti tuzinus įvairių 
sportų, bet jei bus apleistas 
apšvietos, klasinės apšvietos 
darbas, naudos bus iš to tik 
tiek, kiek davė ką tik atsibu
vęs bOlingo turnamentas.

Tankiai spaudoje skaitome 
bei girdime išsireiškimus: 
“girdi, praeis dar 10-15 metų 
ir bus galas lietuviškam judė
jimui...” Tą “pranašystę” 
tarytum tiksliai norima įgy
vendinti Atmetant ideologinį 
auklėjimą jaunos kartos, štai, 
kur turėtų Gasiūnas ieškoti 
pesimizmo, o ne pas Boviną.

Kad toji “pranašystė” neiš
sipildytų dar ne per vėlu ati
taisyti, nors tuo reikėjo susi
rūpinti 15 metų prieš tai.

f

Pietų Amerikos Lietuviai 
Rodo Kelią

Gerą pavyzdį mums duoda 
Pietų Amerikos lietuviai. Tik 
ką perskaičiau Pietų Ameri
kos Kongreso leidinį. Jame 
surandu 'daug ten gimusio-au- 
gusio jaunimo kovų sūkuryje 
ir kas įdomu, jie kalbas sako 
(greta “senimo”). Jų visų pa
veikslai dabina leidinį, žodžiu, 
tuojau jauti, jog Piet. Ameri
kos lietuviai sugebėjo tinka
mai išauklėti savąjį jaunimą, 
kuris jau atsižymi įvairiose 
pažangaus judėjimo formose 
■— organizacijoj, mene, politi
koje ir, pagaliau, sporte. (Kas 
dar to leidinio neturi, privalo 
įsigyti ir perskaityti.)

O kaip pas mus? Užtenka 
tik peržvelgti, kad ir trumpo 
laikotarpio mūsų spaudą, mū
sų leidinius ir tuojaus pasi
gendame jaunimo. Figūruoja 
vis tie patys vardai, tie pa
tys veidai, kuriuos matėme 10- 
20' ir daugiau metų prieš tai; 
Tas vienas faktas jau pasako, 
jog tai nenormali padėtis, jog 
•čia yra kur nors kai kurio ap

skaitoma prie “activity” nęva 
darbininkų naudai. Tafti, Aiš- 
ku, niekas nesipriešina ir AŠ 
nesiūlau tą viską pahAi'kifi'ti, 
bet čia reikalingas bAlAnkks. $

Turime suprasti, jog esamę 
darbininkais didelėje diČHČfu- 
moję, mūsų jaunimas tMįffci. 
Kaipo tokių, mūsų gyVeriffho 
reikalai sūsideda ne xdėh iš 
ruošiamų piknikų bei sporto, 
*bet daug rimtesnių dkiyidų, 
•Reakcija - kapitalistai heatlat- 
džiai veržia varžtus, siekdami 
pasijungti darbininkus ir juos 
išnaudoti. Kepa jie savajam'ė 
kongrese įvairius bilius, at
kreiptus prieš darbininkus, ‘bi- 
liūs' perleidžia ir tampa $ta- 
tymais. Tuos varžtus jaučiame • 
visi. Tai konkretūs reikalai ne 
tik “senimui,” bet ir jaunirhui, 
nes daug iš mūsų jaunimo jau 
vedę ir turi savas šeimas. Bu
tų nesuranda, darbas jau ne
lengva susirasti, kainos kyla, 
rendos klausimas, ir t.t., ir t.t. 
Mes visi, “senimas” ir jauni
mas, ieškome į tuos klausimus 
atsakymų. Buržuazinė spau
da tuos reikalus aiškina sA- 
vaip, gina savus reikalus. At
sakymo ten nerasi. Imamė sa
vąją spapdą, žiūrime ii* stebi- * 
mės — ir čia konkrečių išaiš
kinimų kaip ir nėra. . z

Randame pasakyta, kad tas f 
ir tas bilius negeras ir sa’ftSas 
žodis reikia prieš jį “kovoti.” 
Tokis “išaiškinimas” yra ma
žos vertės, nes skaitytojas 
gauna supratimą, jog tai aiš
kinama ne jam, o kokiems tai 
specialiai parinktiems kovoto
jams, kurie atliks tą darbą. 
Tokius aprašymus skaitome 
lietuviškai, o angliškame sky- ‘ 
riuje nei to nebuvo. Pavyz
džiui, apie Pirmosios Gegužės 
šventę, kuri yra gimus Amen-* 
koje — nieko; apie ■TaftO- 
Hartley bilių/ taipgi nulius, 
apie rendų kontrolę, tas pkts; 
žodžiu, tas viskas, kas svarbu 
darbininkui žmogui, kuris BŪ 
tais klausimais kasdieną susi
duria čia Amerikoje, neranda 
tinkamo atsakymo net itiūsų 
spaudoje. Stokuoja atatinka
mų nurodymų,, kuomi ir kaip 
kiekvienas. darbininkas 
prisidėti ' prie bendros kOVos 
prieš reakciją. Paimkiihe, kad 
ir Tafto bilių, kuris jau' tapo 
įstatymu. Jei jau buvo paša- , 
kyta, kad jis negeras, tai rei
kėjo nurodyti, kodėl negeras, 
išryškinti konkrečiai kiekvie
ną punktą ir ką reiškia darbi
ninkui; jei yra pasakyta, khd 
reikia prieš jį kovoti, tai ir‘čia 
reikalinga nurodymų taipgi. ■

Tas pareigas, be abejo, nie
kas kitas neatliks, kaip tik 
redaktoriai, tai jų uždaviniai, 
pareigos.

Nereikia nei aiškintų 'kad 
raštai apie tarptautinę politi
ką, Apie mūsų gimtinę, yra 
labai svarbu, taipgi blogo ne
daro geros apysakos ir kiti 
lengvesni pasiskaitymai, ta
čiau šios šalies reikalai - dar
bo žmonių reikalai turėtų ne
palyginamai daugiau atsispin
dėti mūsų Spaudoje, negu iki 
šiol. Nesibijokime išeiti klek 
toliau už ribų taip vadinamos 
“lietuviškos respublikos” Ame- \

kios teisės tvarkyti savo reikalus namie. Tai y ra, toks ki
šimasis į kitos šalies vidiniūs reikalus, jog jdkia šalis ne
gali pakęsti. .į

Anglijos darbiečiai priėjo prie visiško absurdo irį; 
suprantama, pasižemino pasaulio akyse.

zijos knygų apie politinę eko
nomiją, apie tnarksizmą, so
cializmą ir t.t. Nėra to aksti
no Skaityti-studijuoti jas, su-' 
žinoti ipa-grindiniai, kaip subu- 
davotas kapitalizmas, sužino
ti, kodėl įvyksta karai, nedar
bas ir t.t.

Vietoje to, rpūsų špauda už
pildyta didžiumoje raštais, 
nors jie geri, bet vietos gyve
nime neturi pfaktikinės ver
tės, ypač jaūnimtii. O angliš
kame skyriuje dar blogiau — 
pernelyg užimti vedime skait
linių: kiek ir kuris nuritino 
pagaliukų (pins) bei ritinu- 
kų. . .

Drg.v Bovinas tinkamai api
budino tą reikalą, pasakyda
mas, jog “bolingas nieko pu
blikai ne'dubda, jis visuomet 
yra uždarytas nuo publikos, 
bolingo sportas yra tik tam, 
kdris juo žaidžia.” MAnau, 
jog nieko nereiklu pridėti prie 
šio sakinio, jei bent tik tą, 
kad golfas irgi turi tą pačią 
reikšnję. Kyla, tad, klausimas: 
kas kam pasitarnauja, ar žai
dėjai • organizacijai, ar orga
nizacija žaidėjams?

Atsakyrtias gana aiškus. Ta- 
r ■.

ąileidimo.
Tas pats paveikslas mūsų 

sąskrydžiuose, konferencijose, 
suvažiavimuose. Ant pagrindų 
matome veik išimtinai taip va
dinamą “senąją gvardijų.” 
Kartais' net sunku atskirti mū
sų suvažiaviihus nuo paprastų 
prakalbų. Jei ir užkliūva į 
tuos suvažiavimus vienas-kitas 
jaunesnis žmogus,' mūsų “se
noji gvardija” visai -nepasirū
pina jų paklausti, kaip jie ma
no ir ką jie mano apie vieną 
bei kitą klausimą dienotvar- 
kyje. Kodėl taip yra, pasilie
ka “paslaptis”? Tankiai gir
disi nusiskundimai dėl “stokos 
laiko” bei “senatvės.” Gal ir 
taip ?

Dar žodis apie spaudą. Mū
sų spauda, laikraščiai, labai 
daug .gali prisidėti prie auk
lėjimo jaunimo, ypatingai an
gliški skyriai, jei juose atsi
spindės kasdieninės darbinin
kų kovos. Iki šiol tie skyriai

rikoje. Gal surasime tubmėt 
bendrąją kalbą su lietuvišku 
jaunimu, kuris yra neva “din
gęs” lietuviškam judėjliUUi, 
sulyg kai kurių “filosofų” iš
vados.

TEISMAS VOKIEČIAM 
Už ANGLŲ ŠAUDYMĄ .

Hamburg. — Anglai tei
sia 8 buvusius nacių smo
gikus, kurie laike karo su
šaudė 50 bėgusių iš kalėji
mo anglų lakūnų. Anglų 
prokuroras pripažino, kad 
pats Hitleris liepė šaudyti ‘ 
tokius kalinius.

Roma. — Italijos prertfjė- 
ras de Gasperi sakė, šiemet 
jos kviečių derlius bus tik 
500,000 tonų, o pernai buvo 
620,000 tonų.

Washington. — Teigia-

2 pusi.—Laisvė (Libėrty, Lith. Dhily), -‘ŠteštacL, Li«p. ^5,

btivo labai skysti, turėjo dide
lį panašumą į “society page” 
-— žaislai, “graduations.” po- 
kiliukąi, ir tas viskas buvo pri

ma, kad dauguma minkšto
sios anglies kompanijų su
tinka ’pakelti maįni^i’iUm 
algų 85 centais valattfįki.
-----u-----x---  • iJ:
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Nuolatine Dailės
Paroda Vilniuje

kūrinėlius — “Vilniaus kampelis” ir 
“Peizažas,” pastarasis yra, tur būt, la
biausiai pagaunantis kūrinėlis visoje pa
rodoje. Eksponuojamas dar dailininkės

Paryžius. — Anglija ža
da priimt Marshallo planą, 
nepaisant Rusijos. \

ANTANAS VENCLOVA

DIDI ŠIRDIS

G

i

Užgęso gyvybės žiburys, liovėsi plakti 
didelė, tauri širdis. Netikėtai, lyg sti
praus įtempimo elektros kibirkštis, per 
mūsų širdis perėjo neregėtai skausmin
ga, sielvarto kupina žinia: mirė Petras 
Cvirka . . .

Jis išgyveno trumpų gyvenimą. Jis 
mirė jaunas, jis nusinešė į kapą didelius 
sumanymus; kuriais gyveno ligi paskuti
nio atodūsio. Jo gražioje galvoje nuolat 
virė įtemptas kūrybinis darbas, žiebėsi 
vis nauji sumanymai ir idėjos. Jis nepa
prastai norėjo gyventi ir dirbti. Visą 
krūvą knygų, kurias jis per savo trum
pą gyvenimą parašė, jis laikė tiktai savo 
•darbo pradžia. 0 jis parašė kelis stam
bius romanus, visa eilė apysakų, išėju
sios atskirais rinkiniais, daugybę vaikų 
literatūros kūrinių, nemaža /literatūri
nės publicistikos, kelionių aprašymų, li
teratūrinės kritikos straipsnių. Petro 
Cvirkos pilnas raštų rinkinys sudarys 
stambius šešis-septynis tomus. Tačiau 
ne tik daugumas tomų nulemia literatū
rinių kūrinių vertę. Petras Cvirka, be 
jokios abejonės, parašė ne vieną nenyks- 
tančios vertės puslapį, jis įnešė didžiulį 
indėlį į mūsų naujosios pažangiosios ir 
tarybinės literatūros lobyną.

Liaudies sūnus, vargo lūšnoje gimęs, 
per didžiausią vargą, badavimus ir skur
dą siekęs mokslo, Petras Cvirka vien tik 
savo neribotos energijos ir didžiulio ta
lento dėka per keleris metus nuo savo 
literatūrinio darbo pradžios užėmė vie
ną pirmutinių vietų pažangiosios mūsų 
literatūros eilėse. Jis iš karto skaitytoją 
nustebino savo akyliu, kritišku žvilgsniu 
į gyvenimą, savo medžiagos naujumu, 
savo literatūrinio 'žodžio sodrumu. Svei
kata, energija, žemės kvapu dvelkė kiek
vienas jauno rašytojo puslapis, atnešda
mas jam pelnytą ir nuoširdų plačiausių 
liaudies masių pripažinimą ir meilę. 
Cvirkos talentas labai greitai brendo ir 
galinga srove išsiliejo plačiose jo roma
nų drobėse ir šviežiuose daugybės jo ki
tokių knygų puslapiuose.

Petras Cvirka atėjo į mūsų literatūrą 
tada, kada buržuazinio gyvenimo dum
blas godžiai traukė ir nutraukė, į save ne 
vieną talentingą žmogų. Jaū pirmuose 
savo kūriniuose Petras Cvirka kovojo 
prieš reakciją, klerikalizmą, fašizmą. 
Jam, liaudies sūnui, niekad ir klausimo 
nebuvos—su kuo eiti: su pažanga, su ko
vojančiomis klasėmis, ar su reakcija. Ir, 
iš pradžių ieškojęs savo kaip žmogaus ir 
rašytojo kelio tą kelią jis greitai suran
da.

Petras Cvirka—vienas energingiausių 
naujosios, tarybinės Lietuvos statytojų.

Didelio satyrinio ir humoristinio ta
lento žmogus, Petras Cvirka kandžiai 
tyčiojasi iš Lietuvos buržuazijos idealų, 
su nepaprastu švelnumu ir meile jisai su
kuria kenčiančių ir kovojančių žmonių 
tipus, su gilia neapykanta jisai vaizduo
ja vokiškuosius grobikus ir lietuviškuo
sius nacionalistus. Kaip kiekvienas di- 

% delis žmogus, kuris savo idealais tiki ir 
dėl jų kovoja, taip ir Petras Cvirka ne
vienodai buvo ir yra priimamas tos vi
suomenės, kuri skaito jo raštus.

Petras Cvirka —' vienas mylimiausių 
ir labiausiai populiarių Tarybų Lietuvos 
rašytojų.

Petro Cvirkos literatūrinis palikimas 
turi didžiulę reikšmę mūsų liaudies ko
voje, būdamas tos kovos ginklas ir drau
ge jos dideliu kapitalu. Išaugęs iš ge
riausiųjų mūsų . literatūros tradicijų, 
tiesiog nepaprasta meile mylėjęs Donelai
tį, Biliūną, Žemaitę, su tikru pietizmu 
mokęsis iš Tolstojaus, Gorkio, Čechovo, 
iš Balzako, Flobero ir Servanteso, Petras 

• Cvirka buvo rašytojas, statęs sau labai 
aukštus reikalavimus. Autorius, kuris, 
iš šalies žiūrint, atrodė toks produktin- 
gas, iš tikrųjų rašė labai sunkiai, dary
damas kiekvieno savo kūrinio daugybę 
redakcijų, niekad nesitenkindamas tuo, 
kas pasiekta, nuolat siekdamas vis aukš
tesnių idėjinių ir meninių aukštybių. Jo 
darbas—tai pavyzdys, kaip reikia kovoti

dėl gilaus idėjinio turinio ir aukštos me
no formos.

Stipriai ir giliai Petras Cvirka mylėjo 
savo žemę ir žmones. Tėvynės karo me
tu, atskirtas nuo gimtojo krašto, jis su 
sielvartinga nostalgija ilgėjosi mūsų 
liaudies, jos laukų, ežerų, upelių ir Ne
muno, prie kurio gimė ir išaugo. Bet ne 
mažesne meile jis mylėjo ir tą didįjį nau
ją pasaulį,‘kurį kuria visa didžioji mūsų 
tėvynė. Ir jo raštai šiandien yra žinomi 
ne tik lietuviams, — tolimų Tarybų Są
jungos respublikų žmonės su giliu liūde
siu nulenkė galvas, išgirdę apie tragišką 
Petro Cvirkos mirtį. Aš pats mačiau ka
ro metu fronte uzbekų karius, kurie savo 
gimtąja kalba skaitė Petro Cvirkos ap
sakymus. Jo' raštai buvo verčiami ne 
tik į rusų, latvių, estų, baltarusių, anglų 
kalbas. Jo raštų yra išverstų net į ki
nų kalbą. Nėra abejonės, kad pomirtinė 
rašytojo garbė nuolat augs ir jo garsas 
sklis vis plačiau po visą mūsų didžiulį 
kraštą.

Savo meno žodyje Petras Cvirka įkū- 
nyjo mūsų liaudies talentingumą, giliai 
išreiškė jos svajones ir troškimus, savo\ 
knygų puslapius jis pripildė nuostabaus 
mūsų žemės ir gamtos kvapo, jis nu
skaidrino juos gilaus žmoniškumo jaus
mu,—štai kodėl Petro Cvirkos meno žo
dis ir jo atminimas mūsų liaudies širdy
je niekad nemirs, o jo Vardas mūsų litera
tūros istorijoje stovės greta didžiausiųjų 
vardų.

Susitikimas
Mačiau aš ją arti. Ji į akis žiūrėjo, . 
Išblyškusi, kurčia* širpi ir amžina,— 
Lyg tvoškė iš kapų saldus puvimo vėjas 
Su gęstančia aušra, su mirštančia diena.

Vos pažvelgiau į ją, širdis man sudrebėjo, 
Nes pajutau, kad tuoj užges šviesi liepsna, 
Ir išsilies taurė, kurioj širdis plazdėjo, 
Kentėjimo tamsaus lig krašto sklidina.

Tu palieki mane? Tu išeini — negrįžti? 
Nutils laukai žali ir girios be tavęs, 
Ant kapo sužaliuos žalia gluosninė rykštė,

Ir klykaus ūkanoje paukščiai po erdves.
Sustok, sugrįžki, neik į baltą šalčio šalį, 
Iš kur jau niekados sugrįžti nieks negali.

Antanas Venclova.

V. SONGAILA
Pačiame Vilniaus centre, Gedimino 

gatvėje, yra “Dailės” kooperatyvo par
duotuvė. Keramika, tautiškos juostos, 
stilingi lietuviški žaislai puošia krautu
vės vitrinas. “Dailės” kooperatyvas tar
pininkauja tarp pirkėjo ir tarp amati
ninko, gaminančio meniškus tautodailės 
dirbinius.

Ne tik amatininkai, bet ir dailininkai 
naudojasi koopertyvo paslaugomis, par
duodami visuomenei savo kūrinius. Kad 
plačiai .visuomenei mūsų menininkų kū
riniai būtų dar prieinamesnį apžiūrėti, 
kooperatyvo patalpose įsteigta nuola
tinė dailės paroda, kurioje Vilniuje gy
veną dailininkai išstato naujausiuosius 
savo darbus. Tokiu būdu palaikomas 
nuolatinis ryšys tarp menininko ir žiū
rovo.

Įėjus į parodos kambarį, krenta į akis 
centre stovinti skulptoriaus Jakimėno- 
Jakimavičiaus skulptūra “Darbo perga
lė,” darbininkas, aukštai iškėlęs vėliavą, 
tvirtai laiko ją savo rankose. Ryžtin
gas, valios kupinas veidas, tvirtai su
gniaužtos rankos,—jis nepaleis iš ranku 
darbo vėliavos!

Eikime prie paveikslų. Dailininko 
Vytauto Mickevičiaus trys paveikslai, 
visi peizažai. Linksmos, optimistinės 
spalvos, tipingas lietuviškas gamtovaiz
dis. Dailininko Mefgašilskio paveikslas 
“Šaltas rytas” pavaizduoja kaimo pa
kraštį speiguotą žiemos rytą. Kylantis 
šaltas rūkas, moters, nešančios vandenį, 
siluetas, visa tai stipru ir nuotaikinga. 
Dailininko Algirdo Petrulio du paveiks
lai—“Gėlės” ir “Namelis.” Dailininkė 
Jurkūnienė atstovaujama net'keturiais 
kūriniais: “Autoportretas,” “Vilniaus 
vaizdelis,” “Poilsis”' ir “Slėnis.” Ypač iš
siskiria autoportretas, kur negausiomis 
priemonėmis: pasiektas geras efektas. 
Labai įdomus ir “Vilniaus vaizdelis.” c •

Dailininkas Motiejūnas parodo mums 
poeto K. Inčiūros portretą ir “Gėjių” pa
veikslą, dailininkas Br. Mogintas—“Pei
zažą.” Skulptoriaus Aleksandravičiaus 
bareljefas būdingas jo vaizdavimo būdui, 
stiprus kompoziciniu požiūriu. Labai vy
kusi skulptūra N. Petrulio “Poilsis,” re
alistiška ir žavinti žiūrovą. Dailininkas 
profesorius. Antanas Gudaitis išstatė še- 
šius paveikslus: “Vilniaus vaizdelis,” 
“Dailininko atelje,” “Senukas,” “Darbi
ninkas,” “Žmonos ir dukters portretas.” 
Dailininkui Gudaičiui charakteringos 
ryškios spalvos, įdomi'kompozicija. Dai
lininkės Irenos Trečiokaitės matome du

1 Br. Mingėlaitės peizažas, dailininko prof. 
Mečislovo Bulakos “Vilniaus katedra,” 
dailininko Vaclovo Kosciuškos du Vil
niaus vaizdeliai ir dailininko Boriso Egio 
—“Portretas.”

Ši paroda rodo, jog Vilniaus dailinin
kai nesėdi- rankas sudėję, o įtemptai dir
ba. Besikeičiančiantieji eksponatai leis 
žiūrovui sekti kaip dirba Lietuvos me
nininkai.

La Fontaine.

Kupranugaris ir Plau
kiantis Pagalys

Kupranugarį pirmąkart sutikę,
Mes vos nenumirėm iš baimės, antrąkart 
Jisai išgąsdino mažiau, o trečią sykį

Ant jo mes drįsom patys užsikart.

Su įpročiu pasauly viskas kinta:
Kas vakar mums atrodė dar klaiku,

Tai su laiku
Net visiškai į akį nebekrinta.
Na, jeigu jau pradėjom apie tai,—
Klausykite: vienoj šaly pastatė
Sargybinius pakrantėje—ir štai,
Kažką juoduojant upėje pamatę,
Jie šaukia: “Garlaivis, veizdėkite!” Paskui
Jiems pasirodė, jog pavandeniui
Atplaukia paprastas burinis laivas;

Bet rūkas blaivos:
Tai jau tik valtis,—tai tik ryšulys,—
Ne, tai tik stačiai storas pagalys . . .

Gyvenime taip irgi būna
Ir neretai:

Iš tolo, rodosi, regi galiūną,
O iš arti—nykštuką pamatai.

' A. Churginas.

Tarybų Lietuvoj
Upė. Pienės. Šieno kaugės.
Šienpioviai, keliu einą.
Ir širdis, kaip vaiks džiaugias 
Vėl pažįstama daina . . .

Beržas dairos; koks klajūnas 
Parbrenda laukų barais?
Ant kalvos tas pats malūnas 
Moja man linksmai sparnais.

Sveikas, berže! Sveikas, lauke! 
Sveika, sese geltonplauke, 
Ir trobelė mūs sena . . .

Grįžta paukščiai iš kelionės—
Gimton gūžton grįžta žmonės,— 
Tai priimkit ir mane.

E. Mieželaitis.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Fotografas
[Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
; Iš senų padarau 
; naujus paveiks- 
; lūs ir krajavus 
! sudarau su 
! rikoniškais. 
! kalui esant 
! padidinu toki 
• dydžio, kokio pa- 
; geidaujama. Tai- 
[ pogi atmaliavoju 
; įvairiom spalvom.

Kampai Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES • 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

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.
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ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

SHAKESPEARE.

Monologas iš “Ričardo 
III-jo”

Kivirčų mūsų baigėsi žiema, 
Po Yorko saule vasara suspindo, 
Ir debesys, kurie taip slėgė mus, 
Palaidoti gilybėj okeano.
Mums puošia galvas pergalių vainikai, 
Atšipę ginklai kabo lyg trofėjai, • 
Kovos garsai triukšmingom virto šventėm, 
O rūstūs maršai—muzika švelnia.

* Išlygino raukšlėtą savo kaktą 
Atšiauriaveidis Karas—ir dabar 
Nebesišvaisto ant šarvuoto žirgo, 
Grūmodamas išgąsdintajam priešui, 
O šoka salėje vikriai prieš damą, 
Kaip to gašlioji arfa įsigeidžia.
Tik aš nesu švelniems žaismams sutvertas, 
Ne man juokaut su veidrodžiu meilingu, 
Grubiai sukaltas aš — ir su didybe meilės 
Ne man puikuot prieš nimfą lengvapėdę. 
Ir augumo ir malonaus grakštumo 
Klastingoji gamta man pašykštėjo;
Neužbaigtas, biaurus, pusiau padirbtas, 
Aš gaivalingan išmestas pasaulin— 
Ir toks atrodau raišas ir nevykęs, 
Jog šunes loja\ vos mane pamatę, 
Tad kuo marinti laiką rpan dabar, 
Glebios taikos ir poilsio metu?
Gal saulėje stebėt šešėlį savo 
Ir vis galvot, kad išgama esu?
Štai kodėl aš, vilties nebeturėdams 
šias prašmatnias dienas paskirti meilei, 
Nusigręžiau nuo pramogų lepių 
Ir piktadariu tapti pasiryžau.

A. Churginas.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA 
8084

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsitė, nereikės išmokėti gydytojui. ♦
Pristatome į visas dalis—B r oo klyno ir apylinkės, j krautuves 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS. < i
1 Geriausias Alus Brooklyne

" P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI h.

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

■J k

3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad,, Liep. 5, 1947



Kings, to W consumed off theJOHN BALKUS
JQHN KETELSEN

to be consumed off the

ANNA CARDINELLI

JENS HANSEN

HARRY HART

MAX FRIEDENTHAL

Kings, to be consumed ■ ff the

RALPH TUBELLO
LOUIS' BELITSKY

PASQUALE MĄRTONE
SCHROEDER

JOSEPH GENIS

MI LITEJANE

CHARLES VIZZINI
JOHN CAPUTOhereby given thąt License No.

SRRPĘ & GENNARO PALOMBA

the

J.OĘ WEIN1GER
DAVID RASKINis • hereby given that license No.

JOE FRIEDMjAN
H. R. HASE 

\ • r •• •-hereby given that License No.

LENA KAPNER
MORRIS GOODMANhereby given that License No.

Kings, to be consumed off the

MAX SCHUMAN
RQ.CCO VILLĄNOhereby given that License No.

at

ABRAHAM EDELSON

JURIUS RAVIN
ENRIQUE MĄĘIN

NOTICE is

SAM ABOSCH

hereby given that License No.

GERKENHENRY

hereby given that License No.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Liih. Dąily), šęit*4

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

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

NOTICE
GB 1471

is hereby given that Lipepse No. 
has been issued to the .Undersigned

is - , _ .. -
has been issued to the undersigned

Ijiw at
Brooklyn,

is 1 _ - ___ _______ __ _
has been Issued to the ' Undersigned

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

Beverage Control' Law at 
13th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed, off the

Control Law ąt 
Borough of Brooklyn, 
be CjnsuuKxl off '.he

Law at 
Brooklyn, 
Cff t-e

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough; of Brooklyn,

Alcoholic Beverage 
323 Graham Avenue, 
County of Rings, to 
premises.

JOSEPH SCHNĘLLER

hereby Riven that Licence tfo
I been issued to the underaignei

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 

Street’, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be cojWhiid cf.f the

to sell beer at 
Alcoholic leverage 
369 -Bushwick Ave., 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of the
Beverage Control
Štreęt. Borough of

Kings, to he cop.suned off the

Bęverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consuiavd

at retai! under Section. 107 of the 
Bpverage Control Law at 

Street .Borough of Brooklyn, 
Kings,

Beverage Control ' lAw, at 
Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be copsui.-ied įhe

is hereby given that License No. 
Ras beep issued to thei undersigned 

’ ’ ’•” **'107 ot the

Beverage Control

hereby given that License No. 
ipdęręiRned 
107 of U»e

at retail under. Seption 107 of the 
Beverage Control Law at 

Avęnuę, Borough o/[ Rpopklyn, 
Kings, to be cpnsp^K) off the.

Kings, to bo consumed off the

MAX ABRAMS (D) JACK SOKOLQFF
hereby given that License No. No.hereby given that License No.

Kings, to
ADOLF MOLLER theBORRISFPANX

BEATRICE NOEhereby given that License No.

No.

Kings, toSAM SENKOWITZ
•JOHN ZIELINSKI MICHELE MARINO (D) SONDEJGEORGEhereby given that License No. hereby given that License No. WILLIAM BIC A hereby given that License No. is

hereby given that License No.

the the
be consumed off theKings, to Kings, to

the JOSEPH CASANO (D.) LOUIS VOGELNo. ANTHONY DUTKOWSKY NOTICE isNo. hereby given that License No.
No.

Kings, to be consumed off thebe consumed off theKings, to the
Er,ITH KATZ

CARL MATTIA (D)

hereby given • that License No.
No.hereby given that License No.

the

JOSEP1UNE ARCARA
WILLIAM T. HARMS

HARRY BRONSTEIN

CRESCENZO Kings, to be consumed off theNATHANSONKings, to be consumed off theNo.
KALMAN STAHLSARAH KRAMER (R)

hereby given that License No.hereby given that License No.
No.

PARISIFRANK
theis

the hereby given that License No.(R) is
No.

Kings, to be consumed off the
the

EMANUEL FELL
Kings, to be consumed off thethehereby given that License No.

SAUL KAPLANADICKESCHARLES (R) No. hereby given that License No.No.

NOTICE is
CARL ACCARDI tne theKings, to be consumed off thehereby given that License No. GENNARO, PALOMBA

BEN DUBINETT
No.i.e

No.PATERNO
• he

ANN EITE BA RISON (R) FRANK KUMMNo.
No. hereby given that License Np.

Kings, to be consumed off the

MARGARET SIMON (R) LIBERA LUBRANO
hereby given that License No. hereby given that License No.

the

theJOSEPH WEISBERG
GAETANO VOLPE (R) LOUIS M. DITCHĘKNo.
hereby given that License No.

hereby given that License No.

kings, to be consumed ,.nf the
the

BEATRICE ENSLER
DAVIDO.FFSOLOMON (R) BOSCHhereby given that License HENRYNo.the is No. isJOSEPH SCHWARTZ

hereby given that License No.
the Kings, to

Kings, to be consumed off the
MILLERHENRY

MORRIS KITTOWER
hereby given that Licenseis No.

hereby given that License No.

is

the
MAX PRELLER (R) HARRY HAUSMAN

hereby given that License No.No.

the
ROMEOPATSY

HENRY KASTLĘMAN
is

No,CHARLES SCHATZEL

Kings, to
the

LO BUEJOSEPH (R)
IRVING KRAMERthe ANDREW STEFURA is

hereby given Ithat License No.LĘO SPRINGER hereby given that License No.

Kings, to be consumed off the

DOMENICA SACCO (D)
• I JERRY MURPHY

hereby given that License No. No.
PUCK & JOį^N E. SCHMIDT

Kings, to be consumed off the

the the

MICHAEL FEDORYK

No.
No.

the

ORLANDO TILELLI Np.

hereby given that License No.

Kings, to be consumed off

the
HAGENJOSEPH

LAUDICINAVINCENT
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7240 has been issued, to thę undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? of the

is hereby, given that Lipepąę No.
No.

the
premises.

NOTICE 
GB 7084

NOTICE 
GB 1704

NOTICE
GB 1898

NOTICE 
GB '2141

NOTICE
GB 1821

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

leverage
Avenue, 

Kings, to

NOTICE is hereby given that License 
GB 7791 has been issued to the undersi

NOTICE
GB 1730

County of, 
premises.

RAINEY &
(Busy Bee

BERTHA
(Adler’s

BOSCO 
& Sons)

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

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

Beverage
Avenue,

Kings, to be consumed o(f

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

GEORGE ANSALONE 
(George’s Food Center)

ADLER 
Dairy)

HARRY RAPAPORT 
(Harry’s Delicatessen)

JAMES NORRIS 
Ifopdląnd ). ^

County of 
premises.

HERBERT LOFFMIN 
Dairy)

GELB & 
(Gelb’s

is hereby given that License 
! as bren issued to the ur'<:.,si

MICHAEL MILLER 
'(Michael’s Food Center)

NOTICE
GB 1735

ANIELLO De GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

JOSEPH STARK 
(New Deal Food Stores)

hereby given that License No.
Un I?.-dgned

Alcoholic 
244 Hoyt 
County 4f 
premises. 
ROSALIA

Alcoholic 
202 Stone 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to thd undersigned

Control Law at 
Ave., Borough of B'lyn; 
to be consumed olf the

is hereby I given that License __
has been issued to the undersigned

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

NOTICE 
GB 7184 
Alcoholic

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

NOTICE
GB 7252

is 1
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License 
GB 1576 has been Issued

REISEN & ARTHUR REISEN 
(Park Del.)

IS 1 — v __ - —T— — — . v-
has been issued to the undersigned

is . _ ...
has been issued to the undersigned

Control
Borough of Brook 
be consumed off

LUCY USZYNSKI 
(Joe’s Grocery & Del.)

14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

is hereby given that License .... 
has teen issued to the vnd» n knt-d

is
has been issued to the undersigned

is
has been issued to the undersigned

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

Beverage
Avenue U,

Kings, to

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

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 

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

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is
has been issued to the) Undersigned

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 107 of the- 
Beverage Control Raw at 
Street. Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

is . _
nr.s been iisued to the undersigned

is 1____  „___ ...... ___
has been issued to the undersigned

is
has beep issued to the undersigned

is
tai lieen issued to the \ind

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License __
has been issped to the Undersigned

is 
has been issued to the undersigned

Beverage 
62nd Street,

Kings, to

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

hereby given that License No.
.ligni-d

Beverage 
52nd Street.

Kings, to

is 
has been iisued to the

Beverage Control Law at 
Avenue C, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

to'sell beer at retail uni 
Alcoholic

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed oi'f the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

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

Rings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed otf the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ConfroJ Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed olf the

is 
has been issued to the un lersigned

License No. 
undersigned

Law at

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

is 
has been issued to the undersigned

is 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License 17,. 
has been issued to the undersigned 

Beverage Control Law

Control Law at 
Borough cf Puookiyn, 
be consumed offz the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

is 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

is hereby given that License 
has been issued do the undersigned

hereby given that 
has been issued to the

Bpverage Control

is ,. r - _ .
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed o’f

No, 
igned

is . _ 
has been issued to the. undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue, BBorough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

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 BrooMyn, 
be consumed off

is 1 . _ i
lias been issued to the undersi^nrj

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed offAlcoholic 

78 M< ’ 
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of 3ro.>k)i„, 
be consumed off the

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

Control Law at

FRANK 
(F. Boso 

(Italian-American Grocery)

Beverage Control Law 
8th Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed cff

Control Law at
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough t.f Dr inkly, ,
Kings, to be consumed off the

la _ _ . _ ___
has beer, issued to the ur.r. •rslgiH-d

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

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

Kings, to be consumed off th'1

Control Law at
Borough of Brooklyn, 

the

'Al«oholic Beverage
318 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WM.

Kings, to be ‘consumed off

Control Law at
Borough of Brooklyn, 

the

HERMAN pfALINSKI 
(Economy E'dod Center)

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brookl.' n.
Kings, to be consumed off

Control
Borough of Brooklyn, 

the

MICHAEL MILLER 
(Penny Profit Food Center)

Beverage . Control Law at 
216% Greene Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed of( thę

County of 
premises.

SALVATORE CURIALE, JR.

(R), 
hereby given that License No.

Law at 
lyn, 
the

to sell beer at retail under Section 10? of tne 
........... • Beverage Control Law at 
197 Hull Street, Boroygh of Brooklyn, 
r> x.. -r tAi . ..

hereby given that _ License No.
v ’ * ”e prjdCrsigned

Ion 107 of the
Law ’ at

NOTICE is hereby, given that, Lięepąą No. 
GB 2020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail updpr Section 1,9? of the 
Alcoholic “ ... ..

(R)
hereby given that License No. 

has been issued to the undersigned

(R)
hereby given that License No. 

has been issued to the undersigned

Wholesale and Retail

,8 Mreby glvw that Rlcenąa No. 
GB 1217 Ins bce,i issued to the uni-Psigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Ave.’tt, Borough ct ProokR-v, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1461 has been issued ta the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the

notice is
GB 11255 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
1 Sullivan 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 8934 
to sell beer 
Alcoholic 
41 — 5th 
County of 
premises.

is _ ____ ___
has been issued to, the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of
premises.
EDWARD

NOTICE is
GB 11224 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic
128 Moore 
County of 
premises.

X WILLIAM PACHTER & BENJAMIN KLEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
178 — 17th Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PETER & JOSEPH WITKOWSKI 
(P. & J. Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License 
GB 273 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed o'f 
premises.

ISRAEL & HERMAN GUTTOFF 
(Guttoff Bros.)

No. 
gned 

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street. Borough of 
County of 
premises.

Ixtw
Bronį. 1 y i:,

Kings, to be consumed off the
GElfttGE BROWN

hereby given that License No. 
GB 2449 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
320 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

, KOPA RIO
NOTICE 
GB 7320 
to sell beer 
Alcoholic 
C13 Many 
Courtty of 
premises.

1 is hereby given that License
20 has been issued to the undersign*J 

at retail under Section 107 of the 
Beverage 
Avenue, 

Kings, to

NOTICE 
GB 2160 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic. Beverage 
2624 Newkirk Aw.. 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1293 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
167 Frank.in Street. 
Ccunty of 
premises.

NOTICE 
GB 7805 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Uw at 
3073 Emmons Aver ue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM B. GREENWALD

NOTICE is hereby given that License 
GB 6988 l-as b«-en issued to the un !«• nt 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
272 Albany 
County of 
premises.

NOTICE 
CB 2421 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
632 Libecy 7>»enu-. Borough of BrcoiJyii. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2417 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
731 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SABINO DE

NOTICE is hereby given that License 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
890 Liberty 
County of 
premises.

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

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control I^tw at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2373 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
2928 Pitkin 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1259 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
2685 Pitkin 
County of 
premises.

NOTICE Ią hępęby given that License Np« 
GB 7021 has been issued/ to the undersignąą 
tp sell beejr ąt petail under Section 107 of the 
Alcoholic Reverage Control Law at 
2Q9 Naąsau Avenue, Borpugh of Brpoklyn, 
County of Kings, to bo consumed off ' the 
prenjiąęs.

GEORGE

NOTICE is . _r ____
GB 223Q has been issued to th,e undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2269 
to sell beer at tetail under Section 107 of the 
Alcoholic 
246 Nassau 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7833 
to sejl beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control ^xxw at 
292 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. >

NOTICE 
GB 2390 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

NICK FRANCAVILLA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRANCIS J. ROGERS & GEORGE LATUS
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7401 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
166 So. 4fh Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

IRVING & MOSES GLEICIJER
•NOTICE is hereby given that License 
GB 2516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
109 Montague Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 1299 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

No.
HENRY SCHIERENBECK

No.

LOUIS COHEN the
hereby given that License No.

No.the

the

LILLIAN RUSSAKOFF

No.

ISADORE BRODT

hereby given that License No. Kings, to

No.SAMUEL WEISEI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2429 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Street, Borough nf Brooklyn. 
Kings, to be consumed off

NOTICE 
GB 1546 
to soli beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
2311 Pitkin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE? 
GB 7116 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
1312 Nostrand Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

to sell beer 
Alcoholic 
92 Berry 
County of 
premises.

VALERIA MISKIELO1C

. - No.
GB 1576 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control 
5811 
County of 

premises.

NOTICE 
GB 7008 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
17J) Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 1747 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 —' Broadway, Borpugty of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed <»(£ the 
premises.

is
— ----- has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 10? of the
Alcoholic Beverage
4015 — Avenue T,
County of
premises.

NOTICE is _____ ____ ______
GB 2227 has been issued Ip the un-.lwsij.ncd 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
6616 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2223 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
1983 — 
County of 
premises.

NOTICE 
<?B 2177 
to sell* beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn. 
Coupty of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS & HERMAN MULi.’-'.R

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 2309 h.’s been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
290 Devoe 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2328 has been issued to the undei signed 
to sell beer at retail under Section 107 of the 

Beverage Control Law at 
78 hIpntague Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed ctf

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
380 Etna 
County of 
premises.

HJENRY

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 7871 nas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Be “gon Street. Borough of Br>>ol;l>r., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SHIRLEY ZWEIBACK 
<F«oi’«,my Food Center)

NOTICE is hereby given that License 
<3B 11875 has bo-.n issued to the under*,’gned 
to’ sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
882 Par* 
County of 
premises.

NOTICE
GB 2653 _______  __________ _ r.. . ....____
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
833 Flush: ng Avenue, 

.Ccunty of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 2423 __ ___  _____ „ ________ _
to sell beer at retail under Section 107 of the 
AJcoholic Beverage Control Law at 
IM Bedfotd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to .be consumed off the 
premises. 

PAUL KOSOPACZYNS1CI

NOTICE 
GB 2613 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
169 Livonia Avenue, 
County of 
premises.

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

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

NOTICE 
GB 1539 
to sell beer 
Alcoholic 
'547 Grand 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Law at

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 7191 has beąn issued, to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law .at 
854 Bushick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off* the 
premises.

PAUL COOPERBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11045 has been issued to the Undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
79 Berry 
County of 
premises.

NOTICE is . ____ ___ ______ ....
GB 7431 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed cff rhe 
premises.

LOUIS JACKLITSCH.
JOHN JACKLITSCH & DANIEL BIBBO 

(Bedford Delicatessen)
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6952 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
283 Bedford Ąvenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 1376 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
761 Rogers 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7042 
to sell beer at retail under Section 10? of the 
Alcoholic Beverage 
9701 Farragut Road, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1740 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Iaw at 
1031 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of -Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1681 
to sell beer.at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
1701 — 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2079 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
20’2 Howard Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE
GB 6973
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at

* 220 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7051 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
720 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARMEN BANDAZIAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2303 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
1112 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
GB 1493 ____ .... __________
to sell beer at retail under Section IO? of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
11'2A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that ^License No. 
GB 1453 has been issued to the ppdersigned, 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control *’ Law ‘ L 
163 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off fh.e 
premises, ,

that License No. 
to the, undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed off «-he

NOTICE is hereby given 
GB 7089 has been issued 

•to sell beer 
Alcoholic 

• 10^3 Coney 
County of 
premises.

MILTON & DAVID WEINER 
(Weiner Bros.)

NOTICE is hereby gjven that License No. 
GB 2058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the. 
Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

STANLEY J. DYNJA & 
WALTER J. DYNIA '

Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
ęounty of Kings, to be consumed off the 
premises. 1 • ’

JOHANNES A. WISCHMANN
(RJPck J#ląi$ Fpo$. S.tfcr#)

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1631 has been issued to tha undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Ąlępholię Ręycrągo Cpptrol I^w. at 
79 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coupty pf Kingą, to bp ęobsumed pff the 
premises,

NOTICE is hereby given that . License __
GB 7092 has been issued to the undersigned 
to sęll beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1305. Sutter Avęnu'ę, Boyough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pręmises.

GEORGE REARMUTO (D)

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

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

NOTICE Is heręby given that License .No, NOTICE Is hereby given that IJcense 
GB 7?99 has been issued to thą undersi) 
to sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic. BĮevęrągc Cpntrol Law M
6204 — 11th Avenue, Borough, Brookiy^ 
Cpunty. pf Kln^S, to bo consumed off 
preptisęs.

GE0R9E HADJISAVAS A 
HARRY KAKOYIANNIS 
(Majestic Olive Oil Co.)

GB 1800 ha^ Ręęn to the undersigned 
to sell beer a't retail under Section 107 of the 
Alcoholic Reveraęę Coptro) Law at 
156 Spiith Street, Borough, of Brooklyn, 
County; of Kings, to. be cdnsumęd off the 
pfemises,

MĄRGĄRET BARBIERI

NOTICE is hereby given that License No. 
GR, 7259 has been issued to the undersigned 
tp fell beer at retail under Section 107 of the 
Ąicoholię Reveragc 
1,49 BpShwlcR Ave.. 
Coupty of Rings, to 
premises.

Control Law at 
Borough, of* Brooklyn, 
bė conipmel off the

ANTONIO TORTORICI
NOTICE is hereby given, that License No. 
GB 7044 has been issued to the undersigned 
to sel| beer at retail upder Section 107 of the 
' ' ’ Beverage Control Law at

Avenu.e, Bpropgb of Brooklyn, 
Kings, to be consumed olf the

NOTICE 
GB 2143 
t,o sell beęr at retail under Section 107 of the 
Alcoholic, Beverage Contiol Law at 
2351 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

_ ____ ... hereby given that License No.
GB 2043. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Bey^rage Control Eaw at 
231 Rockaway Avė., Borough of Brooklyn, 
County ,of 
premises.

NOTICE 
•GB 1641 

i to sell beer 
Alcoholic 
750 Coney 
County of 
premises.

is . _
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hęrcby given that License No.
J[ 2 5 J* ** ** L»**^*»a 4 xx 4‘lxxx x • *x xl xx t A

to sell beer 
Alcoholic 
650 Coney 
County of 
premises., 

MORRIS

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

at retail under Spętiod 107 of the 
Beverage Control Law 
Island 
Kings,

NOTICE is hereby glvep thjat License No. 
GB 2385 has been issued to Jthc undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
17 Sumner 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Rings, to be consumed orf the

MAX MlNSKi

NOTICE 
GB 1552 
to sell beer at retail u.pder Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Pk. West, Borough of R’klyn, 
County c; Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 7235 
to sell beer at retail, under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage r........ .............
67 Webster Avenue, Borough of 'Brooklyn, 
County -of Rings, to be consumed o.'f 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sęction 107 of the 
Alcoholic -Beverage Control Law at 
178 Jefferson Avenue .Rorpugh of Brooklyn, 
County of itings, to be consumed olf tl;e 
promises.

MARION MACK STEWART

NOTICE is hereby givqn that License 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of t,he 
Alcoholic 
'332 Foster
Coupty of 
premises.

Beverage Control ul
Avenuei Borough of Brooklyn, 

Ripgą., Io. b<? consumed- oft thę

SAMUEL GORDON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1015-17 McDonald Ave.,. Borough of B’klyn, 
County of .Kings, to be consumed off 
premises. *

is hereby given that License 
_  ___ has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot' the 
Alcoholic Beversge Control Law at 
1918-20 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE
GB 1519 .. ....
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
75 — 6th 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1893 
to sell R^pr at retail, under Section 107. of the 
Ąięoholic Beverage Control Law at 
179. Ates^rolę Ąvenue, RproURh of Brooklyn, 
County of Rings, io Re consumed off the 
nrepiises.

‘ ’ JpjHN E^TCljllTZKY

NOTICE Is hereby B.Ivep tRa.t License No. 
Į GR 1691 hąą. pėęri ifiWod, to the Undersigned 
; to sell beer' at retąil unclpr SectloR 107 of the 
- Alcoholic Rey'erage Control. Raw at 
i 9RŠ Manhattan Ave.., Borough of Brooklyn, 
I County of' Kings, to be consumed off the 
, premises.

ERąiE GRĘĘNRRRG

NOTICE is hereby given, that License No.. 
GB 160,1 N?en i^ued, to thę Undersigned 

;to 0el)l beey at i;ėtąil updęę Rectlpp 10?. of the 
Alcoholic Reverage Copiro.l. Raw at 
14lį ^9b,lę. tirpei;, Rpąougl^ of Rrppklyn,

I County of to be ępnsunjed off the
Į premises,
j ”' ' hrnhy chafes
.NOTICE is heęfehy g.ivęn thąt' License No. 
GB. 1'69.0, hąs Ijęęp, isS'dedto thę ihldpYsigned 
t6 sell Reef at retail undęr Septiop 107 of the 
Alcoholic Beverftge Control Law at 
11,7, ęręenppint Avę., Roroągh of Brooklyn, 
Coupty of Kipgs,' to be consumed off the 
pręmises. z

JOHN SZERIGC^WSKI
———;—--------

NOTICE is hereby given that License 
GB 1982 has- been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 pf the 
Alcoholic Bęverage Contrpl Rąw at 
165 Greenpoint Ave., Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN HUSKO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 2151 has been issued to the undersigned 

Afljipholic Revėrage Control Law at 
Jto’ sell beer at t^etail under Section 107 of the 

30.30 — Avepuę, U, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off the 
premises,

JAMĘS FLORENTINO & 
STEPHEN V. CARRUTTO 

(Coller’s Delicatessen)
NOTICE 
GB 7011 
Alcohqlic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
304.0 — Avenue Yl, Borough of Brooklyn, 
County of ’ Kings, to be consumed off the 
premises. • ! '

JOSEPH DE JOSEPH & 
FREDERICK P. RIVARA

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 7 487 has bęen issųed to the undersigned 
Alcoholic Beverage Control Law ąt 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
3516 — (Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to be cppsuiijed off the 
premises.
IRVING B. SECKLER & SAM SECKLER 

• . (RjipM, ..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7779 has been issued to the undersigned 
fo sell bęer ąt rętail upder Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
169 Norman Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1313 
to sell beer at retail under Section-107 of the 
Alcoholic Beverage 
185 Norman Avenue, 
County of 
premises.

ią, hereby given thąt License
has been issued* to the undersigned 

Ręveragę Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIA HIRSCHBERG. ADM.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
290 Stagg 
Ccunty of 
premises.

KATHERINE NAHXRNY

No.

the

No.

at retail under Section 107 of the' 
Beverage. Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn,
Rings, to be consumed off theKings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1972 has been issued to the undersigned 
to toR beer at retail under Section W of ihg 
Ąlcdholjc Beverage ‘ Control Law qp 
1541 Nostrand Aye.. Borough of Broohhfflu 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

THOMAS P. LAING

is h 
has

NOTICE 
GB 9532 
to sell bwjr at retail under Section 10.7 ę£ the 
Alcoholic leverage Control Law at 
114 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY MONTEVERDI

NOTICE 
GB 264'9 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

CHARLES & FRANK MANERI
• (Charlie’s Self Service)

NOTICE is hereby given that License __
GB 24,39 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
266 Stagg 
County of

- premises.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, tp- be consumed off the 
premises.

JESS GREENBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10.7 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control 
105 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail!under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
569 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE
GB 7424 . .... ....
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
542 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD & CARMELLO PINNAVAIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2206 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avcnuc< Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is _ , _ __
has bęen- issued to the undersigned 

to sell beer 
Alcoholic 
390 Court 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1689 
to sell beer 
Alcoholic 
210 Court 
County of 
premises.

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

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed cfl the

NOTICE 
GB 1961 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Bęverpge Consol Raw ąt 
307 Smith ...ptreet, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be. conąpmeR otf the 
premises.

NOTICE 
GB 2576 
to sell beer 
Alcoholic 
626 Caton 
County of 
premises.

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

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue .Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

NOTICE 
GB 1525 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
2503 — 
County of 
premises,

NOTICE 
GB 1321 
Alcoholic ____
to sell beer at retail under Section 167 of the 
1009 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 9551 has been issued to the undersigned 
Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
5520 
County of 
premises.

NOTICE is ___  _ .......
GB 2558, has been issued to the undersigned 
Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2208 
Alcoholic 
to sell beer 
233 Smith 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at
at retail under Section 107 of the

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

NOTICE 
GB 1409 
Alcoholic 
to sell beer 
223 Smith 
County of 
premises.

is . . .
has been issued to the undersigned 

Beverage Control Law at 
at retail under Section 107 of the

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

is hereby given that - Licence No. 
has been issued to. the pndersigned 

to sell beer 
Alcoholic 
315 Stagg 
Ccunty of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2133 has been issued tp the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? of the 
AlcohplJp Beverage Control Law at 
581 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 9534 .v______ ________
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2317 
to sell beer at retail under Section 107. of t,b® 

------------ Control' Law. at 
Borough of Brooklyn, 
be consu i.led off the

NOTICE
GB 2527 
to sell beer at retail under Section 107 of the
Alcoholic Bęverpgę Control Law at 
321 xiGraham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to be rbnfiwntpd. olf rhe 
premises.’ (

BENJAMIN GOLDIE CHOROHST

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1883 has been issud to the undersigned 
to sell bęer at rętąil under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
364 Graham Avenue, 
County of Kipgs, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6963 has been issued to the Undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
93 GraRam 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 7253 has been issued to th’e undersigped 
to sell beer at retail under Section 107 of the

Beverage Coptrol Law at 
Street, Borough, of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises. *

NOTICE „ _____ .. T_,___ T
GB 1544 has been issued to the undersignė^ 
to sell beer ~-L-" —-J— °—11— -r
Alcoholic 
810 Grand 
Coupty of 
premises.

NOTICE 
GB 2660 
to sell beer 
Alcoholic 
576 Grand 
County of 
prenjises.

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

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Law at

Street, Borough of. Brooklyn, 
Kings, to be consumed <. (f tb*

NOTICE 
GB 2428 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Eaw at 
325 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 9959 has been issued to. the ppdersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of ihe 
Alcoholic
811 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed uff »he 
premises.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 1636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail binder Section 107 of the 
Alcoholic

! 36 Hooper
County of 

premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9975 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Wilson Avenue, Borough, of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off Ihe, 
premises.

VINCENT LA TORRE

NOTI&E is hereby given tbat License No. 
GB 1364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10? of the 
Alcoholic Beverage ControJ Law at 
996 Coney Island AvZ, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, zto be consumed off the 
premises. z

HENRY CARL KARKHĘCK 
(The Newkirk Delicatessen)

NOTICE is heręby g.iven that License No. 
įGB 12938 has beėn issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 107, of tRe 

‘ ' Control Law at
Rorpuąh of Brooklyn, 
be consumed off tl>e

hereby given that License No.
Undersigned
i 107 of 9>e

Control Eaw ąt
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off ‘ the

is - _ 
_ _____ has been issued to the • 
to sell beer at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control 
7816 
County of 
premises-

NOTICE is . _
GB 2220 has been issued to the pi 
to sell beer at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Lew ąt 
4617 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn,’
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

NOTICE is hereby givęn that License No. 
GB 2226 has been issued to the Undersigned 
to sell beęr at retail under Section 107 ot the 
Alcoholic Beverage Control ’ Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed ęff the 
premises.

NOTICE is heręby given that License No- 
GB 1702 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
1202 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHANNA
NOTICE is hereby given’ that License No. 
GB 1791 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholjc Beverage Control Law at 
8424 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2370 has been issued to the undersigned 
to sell beęą pt retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 13th Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGNINO

NOTICE is hęreby given that License No. 
GB 2432 has been issued to thedndersigped 
tp sell bęer at retail under Section 107 pf the 
Alcoholic Beverage ’ Control I
7,622 — 13th Avenuę, Borough pf Bnqnklya/, 
County of Kings, to be consumed tYf the 
premises.

NOTICE
GB 7310 ___ r..„
to sell beer at retail under Section T , 
Alcoholic Beverage Control Lay. at 
7101. — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Ripgs, tp be consumed off the 
premises.
‘ ’ F1LAMENA LOMBARDI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1976 has been issued! to the underąigped 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alpoholic Beverage Control Lpw at 
6322 — 11th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. f

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1276 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Reverage Control Law at 
34,1 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

------- 1—-— ------—
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiop 107 of the 
Alcoholic Beverage ‘ ' Control Law ' 
8823 — Avęnue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

NOTICE
GB 7087. __  ___ - - v — —7
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcbholic Beverage Control Law at 
1276 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No, 
hGB '8573 has been issued to the uhdertighed 
to sell beer at retail under Section 107 of the. 
Alcoholic Beverage Control Law at 
105-58 Boulevard, Rockaway Beach, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be. con
sumed off the premises.

RICHARD JORDAN
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of (Re 

Control Law at 
. Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that Ličepse No. 
GB 7188 has been issued to the undersigned 
0. sell beer at retail under Seotipp 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
7421 
County of 
premises.

NOTICE 
GR. 7093 . .. .................
to, sell beer at retail under Section 107 of the
Alcoholic Beverage 
638 typr lU.dge Ave.,

Kings, to be consumed off the

Zj hereby given that License No. 
GR 1633 hąs been issued to. the undersignėd 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control ’ Law at 
114 Newel . Street, Borough of Broplflyn, 
County of * Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KIELBINSKI
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1358 hąs beep Issued to the uni
to sell beer at retail under Section 10' 
ĄlcPhdlic 
207 Hull 
Coupty .o^ 
Pfęmtses.

NOTICE is hereby given that License No. 
Glįl 7368 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 10?'of the, 
Alcoholic Bpverage Control Raw • at 
215 Knickerbocker Ave., RoropgR o( B’klyn, 
County of kings, to be consumed, off the 
premises.

JOSEPHINE FONT AN ETTA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7020 has bean issued to the undersigped 

,to sell Rfeer at retail under Rectlon 1Q7 of the 
Alcoholic Revęrage CoptrpJ Raw 4t 
267 Wyckoff Avenue, Borptigh pf Brooklyn, 

! Cpunty of Kip/BS. to be eppsumed, otf Ulė 
premises.

ĘRĄNCES WASSON & 
HENRY T. HEINRMANN

NOTICE is hereby g^ven that Licepąe No. 
GB 6087, haą been issued to the underąignęd, 
to sell beer ąt retail under Seption 10? the 
Alcoholic leverage Control Law af 
81 «— 16th Street, Borough of Brooklyn, 
Coupty of • Kings, to. bę pppąut'y.d. Ūsą 
premises.

H^RQRD H. BOęHONKO

NOTICE ią heręby given that Licapaą N?- 
GB 1819 has been issued to the rrflnrjyji)ii< 
to sail beer at retail upder Section IO? the 
Alcoholic Beverage Controla Law " 'at 

, 13< Greepe Ąvei|uę, Bojrough pf BrMfclyp, 
County cf Klhgą, to be coriMuęud ibį 
premises.

BERNHARD W. MONRO



Piliete

Kings, to be consumed on the

DELICATESSEN, INC.& A.

hereby given that License No.

Kings, to be consumed on the
PALUZEK & JOHN ZIELINSKI

hereby given that License No.

Court? o. 
premises.

WILLIAM FIXSEN
JOHN KRAUCIUNAS

NOTICE Is
No.MILTON A. KOPS,

the
MATES PELLER

JOSEPHINE BUONO
hereby given that License No. NOTICE is 

*EB 4&2 ha
No.

EVA SHERRY

hereby given that License No.

Kings, to
CARL OBST MORRIS SHER

hereby given that License No. hereby given that License No.

No.the the

BRANDAU

hereby given that License No.the

DAVID STRUGATCH

hereby given that License No.
Kings, to be ccnsumed cif

HYMAN KILSTEIN

hereby given that License No. No.

No.
the

BENJAMIN FARBER

NOTICE is 
DB 1023 hi

No.

Kings, to

WEINERSAMUEL
the

JOSEPH HAMĖRMAN > hereby given that License No,

No.

MORRIS COHEN
GIOVANNI NERI

JOSEPH BERGER

hereby given that License No.

on

ki-u. s.

the

No.
the

JOSEPH BERNSTEIN

No. 305the

No.
the

Kings, to be consumed on the
No.

ADAM SHINKUNAS

NOTICE is No.

Kings, to
veiklosMAYKfe AWRICH

hereby given that License No.

the

NORA A. NEARY

No.

e. McCarthy

theNo.
FLORIO

(R)Kings, to be consumed on the
No.LOUIS PETER COY

UZ
is hereby given that License No

No.

Kings, to be consumed on the

LOUIS SPRUNG

the

No.

Kings, to be consumed on

PHILIP GOLDBERG

No.

the
the

JOSEPH GOLDSTEIN
NOTICE is hereby given that License

No.

ROSE KELLNER

fiw&MUX

čritltrty o.' 
premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

from house to house under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

238 Seigel 
County of 
premises.

NOTICE
CB 1839

Beverage
Avenue,

Kings, to be consumed on

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

MORRIS PASHKIN & 
NORMAN RABINOWITZ

JACOB KAPLAN 
(Pastrami King)

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

EGRINI & JOSEPH VENTURING 
(Dean Bowling Academy)

nOtice
GB 1288

513 Marcy 
County of 
premises.

WM. C

Kings, to be consumed on

Kings, to be consumed on the

at 61 — Avenue Ul 
County of Kings ,to 
premises.

NOTICE is hereby given that Lfcense 
GB 7187...................................................

Kings, to be consumed on

Control
Borough of 

to be consumed on

is 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Law at
Avenue, 

Kings, to be consumed on

M. M ECHICK
M. A. Delicatessen

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

žaizdami, ir matyt,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyp,

Kings, to be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Kings, to

the
Ellery Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings.

SAMUEL BEEBER

is
has been issued to tho undersigned

CONRAD WOLF 
(Adm. Est. of Laura Wolf)

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to 'be consumed on, the

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed o’f the,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be1 consumed on

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

has been issued’ to the undersigned 
etail under ([Section 107 of the 

Beverage Control Law at
Street, Borough of

Kings, to be consumed on

is
has been issued to the-undersigned

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Law at

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of ’Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on tho

hereby given that License No. 
J 11201 has been issued to the bndersigned 
sell beer

Control Law at

Control
Borough of Brooklyn, 

the

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to bo consumed on the

Control
Borough of Brooklyn, 

the

Law
Brooklyn, 

the

Control Law at
Borough of Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

Control Jftaw at
Borough of Brooklyn, 

the

JOSEPH
(West End Beverage DIst.)

the
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings.

OTTO EUCHNER

No. 
has been issued to the undersigned

Control 
Borough of Brooklyn, 

tho

Wholesale and retail

NOTfC®?is hereby given that License No. 
GB 7054 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
65(7 XvenUe S’ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
jlninlMB.
HARRY D. ALPERT & LOUIS E. ALPERT 

Alpert’s Dairy, & Grocery

NOTICE is hereby given that License No.l 
EB 455 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
1193 Dean 
County of 
premises. 
MARIO

NOTICE 
EB 258 
to sell beer at retail under Section 107 of the; 
Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

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

to mH beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
4& Bedford Avenue. Borough of Brooklyn,.

Kings, to be consumed off the ‘

1957 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
435 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consjiued o'.f 
premises.

STEVE MELKONIAN & 
WILLIAM C. MELKONIAN

No. 
__7187 has been issued to the undersigned 

to Mil beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at* 
80 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County o.' Kings, to be ccnsumed cif the

NOTICE is .
EB 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic
415 Sutter 
County of 
prdhaises.

i hereby given that License __
,— ----- has been issued to the undersigned
to mH beer at retail under Section 107 of the 
Atebholic Beverage 
4'402 Church Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 449 has 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic < Beverage Control Law at 
1066 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

(R)
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1487 has been Issued to Jhe undersigned 

to mH beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
55 Meserole Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EMIL BALINT & SAMUEL L. ALLRED

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County 'tit Kings, to 'he consumed on 
premises. ’» e

BEN MARGOLIS & SOL KRAMER

NOTICE is hereby given that License __
EB 476 has been issued to the undersigned 

.to Mil beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County bf Kings, to be consumed on 
premiMs.

HARRY BROUNSTEIN

NOTICE is hereby given that License __
EB 381 has 'been issued to the undersigned 
to mH beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
ptemiMs.

NOTICE Is hereby given that License __
EB 398 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of the 
?feohollc Beverage Control Law at

5 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
'jĮiįįjįtoto.

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER

NOTICE Is hereby giVen that License No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of 
tfetnises.

NOTICE is 
EB 513 has 
to Mil beer 
Alcoholic 
207 Smith 
County of 
premlMs.

WILLIAM

hereby given that License
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage
Street.

Kings,

NOTICE is hereby given that License 
CB 712 hAs been issued to the undersigned 

to mH beer at retail under Section 107 of the 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

Alcoholic Beverage 
98 . — Hill Street.
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EAST END CLUB. INC.
Of The 22nd Assembly Distr.

NOTICE is hereby given that License 
EB 249 has been issued to the undersigned 

to mH beer at retail under Section 107 of the 
alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn.
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
HB 307 has been issued to the undersigned 
to >«H beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Lhw at 
1Š02 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
P|«miMS,
IŠADORE REINGOLD & DAVID HALPER

NOTICE is hereby given that License No. 
EJB 469 has been issued to the undersigned 
to toll beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
2873 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 

theCbunty of

NOTICE Is hereby given that License 
tyB 378 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law , at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

to aell beer 
Mtoholic 
117 Sutter 
Chanty of 
pjdmbes.

is hereby given that License __
1364 has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 of the 
le Beverage Control Law at 

Uvonia Aventie, Borough., of Brooklyn.
Kings, to be consumed on the

NOTICE Is hereby 'given that LJcoHbo11 Jįfo. 
EB 442 has been issued to the uridtrsigrted 
to sell beer at retail under Section 107 bf tfie 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1052 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

R.

NOTICE
EB 351
to sell beer at retail under Section 107 of .the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB

CHICACOS ŽINIOS

NOTICE is
EB 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
623 Livonia Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
GEORGE SHAPIRO,

STANLEY SHORE

NOTICE is hereby given that'License No. 
EB 399 ‘ '
to sell beer at ri 
Alcoholic 
386 Grand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is
EB 545 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
878 Sutter 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 606 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
EB 1759 
to sell beer 
Alcoholic 
26A Sutter 
County of 
premises.

SUTTER DELICATESSEN. INC.

is
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at
Avenue,

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
255 Sutter 
County of 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., INC.

NOTICE is hereby given Jhat License No. 
EB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
975 Blake 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
13 Siegel 
County of 
premises.

NOTICE is , _ 
EB 407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
61 Grahnm 
County of 
premises.

AARON & HARRY POTOLSKY 
(P. & S. Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 520 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS BOROFSKY

NOTICE is hereby given that Lidense 
EB 334 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
332 Stagg 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
253 Graham Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
1920 — Avenue M, Borough bf Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed on the 
premises.
MORRIS MORGASEN & MAXWELL KAGAN 

(Morgan’s)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 551 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law ’ at 
397 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS DOLINKA & HARRY HALPERN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 458 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Frankiip Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE .. ____ ....... .............. ..
EB 1363 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 328 has been issued tp the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. *

HENRY A. BESTE
(Henry’s Coffee Shoppe)

NOTICE is hereby given that License 
EB 332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Menagerie Rest.)

NOTICE 
EH 7339 
to sell beer 
Alcoholic 
167 Park 
County of 
premises.

is hereby given that License
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

----- .3 hereby given that License No. 
^B 452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
573 Van Sicklen Ave., 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
2701 Tilden Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE 
EB 1715 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
3605 — Avenue S, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MADELINE I. FLETCHER 
Milford Inn

NOTICE is hereby given that License 
EB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell bedr at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAIRWAY BOiVLING LANES, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
4813 Church Avenue, 
County of 
premises.

is
has been issued to the undersigned 

to sell beer 
Alcoholic 
94 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is 
CB 752 has 
to sell beer at retail under Section 107 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13 th Street, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SGT. HARRY WILLIAM 
Stencck Post No. 601

Veterans of Foreign Wars of the

NOTICE is hereby given that License NS. 
,C 654 has been issued to the ’^undersigned; 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the. Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
C - -
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2651 E. 14th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5820 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2539-39A Ocean Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ANiyA REICHBACH & IRVING BRILL 

(Carl’s Wine & Liquor Store)

NOTICE is 
E 40 has 
to sell beer 
107; of 
at 127 
County

NOTICE is 
E 200 has 
to sell beer 
107 oP 
at 138 
County

NOTICE is hereby given that License No. 
C 348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE 
C 11950 
to sell 
107 of 
at 1614 
County 
premises.,

ELEANOR BODEN

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

beer at wholesale under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings ,tq be consumed off the

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

Newark 4, N. J. 
' HUmboldt 2-7964

NOTICE is hereby given that License No.. 
EB 963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectioji 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Luw at' 
921 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

SALVATORE CAPASSO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at- 
462 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. __

MAMMOTH LUNCHEONETTE

(Liberty, Lith. Daily), šešt«a„ Liep. 5, 1947

Licensed Undertaker
3

231 Bedford Avenue,

Joseph Garszva
*

Undertaker & Embalmer
■Manager

JOHN A. PAULEY

Brooklyn 11, N. Y. 
Tel ‘EVergreen 8-9770

Iš LLD 86 Kp. Susirinkimo *
Imant domėn atliktus ir pa- 

sibrėžtus darbus, reikia prisi
pažinti, jog šios kuopos ir 
abelnai visos kolonijos veiki
mas šiais metais paaktyvėjo. 
Susirinkimai pagyvėjo, gal 
dėl to, kad turime apšvietos 
programėles. Į susirinkimus 
pradeda lankytis vis didesnis 
ir didesnis narių skaičius, ir 
jaučiasi ^magiais ir pasitenki
nusiais.

Pavyzdžiui, užpraėjušiame 
susirinkime, kuomet P. Bal- 
trėnas kalbėjo apie sveikatos 
užlaikymą, ta tema ir naujas 
kalbėtojas suinteresavo dau
gelį narių ir sutraukė į susi
rinkimą apie 25 narius kartu 
su simpatizatorihis.

Praėjusiame susirinkime, 
atsibuvusiame birželio 25 d., 
kuomet kalbėjo drg. V. An
drulis apie “metafizinį ir dia
lektinį protavimo būdą,’^ taip
gi susirinkimas buvo' skaitlin
gas. Kalbėtojas pasakė la
bai svarbią, daug pamokinan
čią prakalbą atsilankiusiems į 
susirinkimą ir visi,1 gavo puikią 
lekciją.

Reiškia, iš susirinkimo išsi
nešame daug pasisėmę žino
jimo, tokių, lekcijų pasiklausę, 
ir. kartu pakeliame veikimą į 
aukštesnį laipsnį.

ant bėgių, jau nesuspėjo su
stabdyti traukinio.

Keista tas, kad toje vietoje 
nebuvo jokio kelio, be to, bu
vo užtverta tvora apsaugai.

Prie moteries nerasta jokio 
dokumento, kasi nustatytų, kas 
ji per viena, 
metų, pusiau 
akys pilkos.
švarus, 5 pėdų ir vieno colio 
aukščio.
baltomis
vietoje
rytinėmis šliūrėmis.

Policija nori surasti, kas ji 
per viena yra.

Atrodo apie 60 
žili plaukai, 

Sveria apie 135

Dėvėjo mėlyną su 
gėlėmis suknelę; 

čeverykų, apsiavusi

Mūsų Kolonijos Veikla
Atsibuvo jaunuolių khopų. 

piknikas Jefferson giraitėje.
Į pikniką jaunuoliai sutrau-

200 žmonių. Visikė apie 
linksmai praleido laiką tyra
me ore 
kad padarė nemažai pelno.

Dabar LDS 112 kp. ir LLD 
86 kp. bendrai rengia šeimy
niškus pietus. Parengimas 
įvyks liepos 27 d., vėl ten pat, 
Jefferson giraitėje.

Įžangos tikietas bus $1.50.
Tai bus labai puikus pa- 

žmonys. Be to, turėsime pro
gą pasivalgyti skanių pietų ir 
linksmai praleisti' laiką, 
tėmykite laiką ir vietą ir 
tiems praneškite.

Geri mūšų organizacijų na
riai ir veikėjai dd. Lapenai 
nusisprendė apleisti mūsų ko
loniją. Jie pasipirko g'ražų 
apartmentiriį namą Oakland, 
Gal., ir apie rugpiūčio 15 die
ną iškeliausią ten pastoviai 
apsigyventi.

Kadangi per daugelį metų 
dd. Lapenai, o ypatingai E. 
Lapėnienė, taip nuoširdžiai 
veikė darbininkiškose organi
zacijose, dėl jų sutvirtinimo, 
taipgi ir diėnraščio Vilnies, 
tai LLD 86 kp. nutarė, atžy- 
mėjimui 30 metų, jų 
ir atsidėkojimui ijiems, 
ti išleistuves. , Kada 
tas parengimas įvyks, 
bus pranešta vėliau.

sureng
ia kur 

apie tai’

Apsivedė A. Vęgėla
Apsivedė buvęs detroitietis, 

dabar chicagietis Antanas Vė- 
gėla su chicagiete Petronėle 
Gelbutiene. Abu jaunavedžiai 
yra širdingi Vilnies rėmėjai ir 
darbininkiškų organizacijų na
riai.

Linkiu jiems malonaus ir il
go šeimyninio gyvenimo.

Beje, teko nugirsti, kad jie 
pasiryžę vykti į Wisconsino 
valstiją praleisti medaus mė
nesį.

Vėgėlai užlaiko gražią už
eiga 3203 S. Halsted St.

nusiųstos pagalbos 
negauna.

Ne Lietuvos Liaudį Jie Rems, 
Bet Nacių Sėbrus Šelps

Tarybininkai ruošia rinklia
vas. Bet žinant, kas yra tie 
pabėgėliai, kuriuos jie šelps, 
tai koktu darosi ir klausyti.

Daugelis iš tų pabėgėlių tar
navo naciams, išdavinėjo Lie
tuvos žmones, žudė žydus. To 
viso pasekmėj jie bijo grįžti į 
Lietuvą, kad nuskriaustųjų 
šeimos neatlygintų jiems 
jų kruvinus darbus.

Ateinanti iš Vokietijos laiš
kai pasako, kad iš Amerikos 
žmonių 
paprasti' žmonės 
Viską sunaudoja ponai.

Tie pabėgėliai, kurie ’tarna
vo naciams ir dirbo su jais, 
stovi kempėse gyvenančių lie
tuvių vadovybėje ir jie moka 
pinigus sunaudoti. Aišku, kad 
jie lygiai atsakomingi už na
cių žiaurumus ir yra tiesio
giniai prisidėję prie karo pra
tęsimo. Kaip jausis Ameri
kos lietuvės, jei jos duos al- 
•mužną t&m, kttris gal tiesio
giniai kaltas už nužudymą jų 
artimųjų bei giminaičių?

Nė vieno cento nacių agen
tų paramai!

Traukinys
Ryte, ties

W. Cicero, 
kinys užmušė pežinomą mo
teriškę.
x Traukinio vairuotojas sa
ko, kai jis pamatė moteriškę

Užmušė Moterį 
25th pl. ir 4700 
praeinantis trau-

Dešinieji Nenori Unijų 
Vienybes

UAW unijos nariai 
ja susivienijimą su 
Equipment and Metai 
ers unija. Aštuoni ŲAW ta
rybos nariai, jų tarpe ir uni
jos prezidentas Walter iReu- 
ther išleido raginimą į UAW 
narius, kad jie balsuotų prieš 
vienybę.

balsu o- 
Farm 

Work-

Kiti 22 unijos tarybos na
riai stoja už vienybę.

Reutheri's bijo, kad prisidė
jus žemės ūkio darbininkams 
prie UAW, jis neteks UAW 
prezidentystės ir jo klika ne- 
vyraus unijose.

Šis klausimas bus svarsto
mas ir UAW vidurvakarinių 
valstijų konferencijoj, kuri 
bus sekmadienį, Ashland Au
ditorium. Joje bus atstovauja
mi 60,000 tos unijos narių.

UAW turi 920,000 narių, o 
žemės ūkio padargų darbinin
kų unija turi 45,000 narių.

Susivienijusios abi unijoj 
bus galingesnės.

Patartina- 
balsuoti už ; 
jų unijų.

UAW nariams 
susivienijimą abie- 

Rep.

Tėvas Susirado Sūnų
buvo rašyta, kadPirmiau

Union stotyje rastas 18 mėne
sių berniukas, kurio vardą per 
telefoną pranešė, kad jis esąs 
Edward ir užkabino telefoną.

Birželio 24-tos ryte Edward 
Wilmink, Sr., 20 E. Grand, 
nuėjęs į policijos stotį, papa
sakojo, kad dingęs jo sūnus 
Edward 18 mėn. Priedo pri
dėjo sekamą istoriją, šeštadie
nį sugrįžęs iš darbo, nerado 
žmonos Valetta ir sūnaus. 
Sekmadienį sugrįžęs iš darbo 
radęs žmoną, bet sūnaus ne
buvę. Jis klausęs jos, kur sū
nus, tai ji pąsakius, kad sura
dusi darbą pas turtingą šei
mą ir ten yra vietos jai su sū
numi. Pirmadienį ji» pastebė
jęs laikraščiuose keistą istori
ją ir jo sūnaus paveiksją. Par
ėjęs namo, rado sekamą laiš
ką : “Matai, žiopli. Vistiek 
aš gavau tau atsimokėti už 
griovimą mūsų santykių su 
Juozu. Aš atsikračiau ir vai
ko.”

Po tų visų žinių Wilmink 
nuėjo į policijos stotį ir pra
šė nuvešti'į St. Vincento Vaikų 
prieglaudą. Ten nuvykus vai
kutis jį tuojaus pažino ir greit 
užmigo jo glėbyje.

i Policija nedavė jam vaiku
čio, nes nori plačiau patirti 
apie jo asmenį, be to, surasti 
vaikučio motiną ir tuom pa
tvirtinti jo pateiktą istoriją. 
Nes -būna* atsitikimų, kad su
randama visai ką kitą, nėgu 
pasakojama. Rep.

bet žmonės,

Omaha, Nebr

M.

svečių

PAJIEŠKOJIMA)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
au

A
i-—

*.

Los Angeles, CaL
IŠVYKO ATOSTOGŲ

Angeles mieste nėra 
gyventi dėl klimato ir 
dovanų,

Los 
prastai 
gamtos 
sulaukę vasaros ir turėdami
laisvo laiko, vyksta kitur, sve
čiuotis pas savo gerus drau
gus bėi pažįstamus.

Birželio pradžioj išvyko sve
čiuotis į Oregon valstiją d. N. 
Petrulienė ir džiaugiasi, kad 
turi smagias vakacijas, matė 
daug gražių gamtos regimų. 
Tuoj žada grįžti į namus.

Vėliau išvyko svečiuotis į 
Oregon valstiją Mikas ir Ona 
Pūkiai, Anna Bernotienė ir 
Alma Brent.

Linkime jiems visiems ge
ros kloties.

LDS Išvažiavimas Pavyko
Birželio 22 d. losangeliečiai 

turėjo skaitlingą išvažiavimą 
miesto parke. Rengėjai bu
vo LDS 35 kp. ir LDS 205 
Lyga.

Pradžioj buvo abejotina, ar 
bus gana žmonių, nes diena 
buvo labai skaisti ir šilta, tad 
manyta, kad žmonės išvažinės 
maudytis. Bet susirinko daug 
žmonių prie stalų . Buvo to
kių, kurie nėjo valgyti, taip 
sau šnekučiuodamiesi laiką 
praleido. Prie stalų patar
nautojai darbavosi sušilę per 
keletą valandų. Girdėjau, kad 
dalyviai gėrėjosi pietumis ir 
kitais patarnavimais.

Visi skaniai pavalgė.
Pūkis padarė porą pranešimų 
ir pakvietė Dr. Chas. Labaną 
pasakyti eiles apie Kaliforni
ją. Dr. Labanas, taręs ke
lis žodžius apie savo eilėraš
čius, skaitė eilėraštį apie Ka
liforniją. Jo eilėraštis klau
sytojams labai patiko.

Vėliau Lygos pirmininkas V.* 
Bogdal tarė keletą žodžių ir 
pakvietė A. Kasparą pradėti 
žaislus. žaislų turėjo .viso
kių. Jauni ir augusieji links
mai žaidė. Keletas už savo 
vikrumą laimėjo dovanas. Iš
važiavime buvo keletas ir sve
čių iš Indiana, New Jersey ir 
Chicagos. ' Gaila,, dėl stokos 
laiko nepasižymėjau
vardų. Išvažiavimas visapu
siai pavyko gerai.

M. Alvinienė.

Lincoln, Neb. — Teis
mas uždraudė namų savi
ninkui uždaryt vandenį, el
ektrą. rehdauninkams.

Washington.— Amerikos 
darbininkas, bendrai imant, 
šiemet daugiau darbo atlie
ka, negir pernai.

HEEP WANTED-^MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAS
Pavienis ar vedęs reikalingas New Jersey 
Pieninei ir abelnai farmai. Melžiama mnSI- 
nom. Traktorium darbas. Pasakykite amžių, 
patyrimą ii- alj?ą. Reikalingi paliudijimai.

Wood fern Guernsey Farms, 
Inc.

WOODFERN ROAD. NESHANIC, N. J.
TET4EPHONE NESHANIC 660L

(156)

Pajieškau pusbrolio Zidorio Jokšio, 
kilusio iš Panevėžio apskrities, Ku
piškio valsčiaus, Akmenių kaimo. 
1929 m. gyveno Sao Paulo mieste 
Brazilijoj. Kas žinote, prašau pra
nešti, ar jo paties atsiliepti. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo namiš
kių. — Albinas Sifnijonas, 466 Os
borne Ave., Verdun, Que., Canada.

Tel. TKObrldge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandas: 5J-4 Ir 6-8 

Nedaliomis lt šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278. Harvard Street
kamp. Inman 84., arti Central 8kr.

CAMBRIDGE, MASS.

Detroit. — Republikonas 
gubernatorius Sigleris pa
sirašė seimelio bilių dėl 
“svetimšalių agentų regis
travimo.”

STATINIŲ DARYTOJAI
LONG ISLAND DIRBTUVEI 

NUOLATINIS DARBAS
GOLDEN PICKLE

367 TARK AVE.. BROOKLYN 
EVERGREEN 8-9626 

' C’55)

Tvanas Apsėmė Javus, 
Išnešė Gelžkelius

Naujai išsiliejęs tvanas 
daug nuostolių pridarė vidur- 
vakariuose; apliejo tūkstan
čius akrų kukuruzų ir kvie
čių, išnešė gelžkelius, apsėmė 
vieškelius.

Jau prieš šitą naują tvano 
išsiliejimą apskaitliuota, kad 
Missouri slėnyje potvinis pri
darė šiemet nuostolių arti 
$60,000,000. Naujas išsilieji
mas nuostolius dar žymiai pa
didins. Javai čia būtų gra
žiai užderėję, sako Agrikul
tūros Departmentas. Bet van
duo visus apsėmė.

Gyvenanti šalia Des Moines 
upės buvo perspėti, 
upė kils aukščiau negu 
metais ir aplies didelę 
šio miesto. Spėjama, 
tvanas palies žemesnes 
tarp Jefferson, Iowa, ir 
Moines, bent vietas L 
Des Moines upės.

Tvanas ne tik pinigiškų nuo
stolių pridarė, bet ir gyvas
čių daug pasiėmė, daug namų 
apsemta veik iki stogo. Ma
žas Agency, Mo., miestelis su 
Ž00 gyventojų visas vandeniu 
apsemtas.

Kai kuriose vietose ūkinin
kai buvo antru ir trečiu kar* 
tu apsėję žemę javais, bet po 
šio’ tvano jau bus per vėlu 
naujus javus sėti.

Tvaną Matęs.

kad ta
1944 
dalį 
kad 

dalis 
Dės 

arčiau

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-įų 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 šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais Ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
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’ NewYorto^K^ZinjoL.
Jinai Norėjusi Tik į 
Ameriką Atvykti

Laisves Piknikas — Tarsi 
Kokia Miestų Paroda

T. S-gos Konsulatas 
Pirkosi Namą

Michael Lonardo, 20 metu, 
tarnaudamas armijoje susipa
žino ir pamylėjo šveicarę mer
giną. Sugrįžęs, išgavo jai at
vykti leidimą, nusipirko bran
gy žiedą ir atvyko iš New 
Haven į New Yorką ją pasi
tikti prie laivo .

Laivas atplaukė, bet mergi
na neišeina. Galop priėjo prie 
jo nepažįstamas vyriškis ir 
pasisako, kad jis jo merginą 
ant laivo susitiko, Įsimylėjo ir 
jiedu jau susitarė vestis. Kaip 
išsiaiškino vėliau, tas naujasis 
esąs laivo daktaras.

Nusivylęs, Lonardo norėjęs, 
kad merginą išdeportuotų, at
siėmęs užstatą, sakydamas: 
“Lai jis pavargsta tiek, kiek 
aš vargau iki išgavau viską 
reikalingą atsikvietimui.” Bet 
valdinė įstaiga priėmė iš nau
jojo užstatą ir merginą Ame
rikon įleido. O Lonardui beli
ko tik toks susiraminimas: 
“Dabar žinau,’’ sakė jis, “jog 
jinai manęs niekad nemylėjo, 
tik norėjo į Ameriką atvykti. 
Jeigu būtų mylėjusi, nebūtu 
su daktaru šposavusi.”

Užėjus aną dieną Į Laisvės 
spaustuvę, pamačiau darbinin
ką sudarinėjant Įvairių miestų 
vardus kelių colių dydžio rai
dėmis.

Nejaugi nebeturite raštų, 
kad tokias sieksnines antraš
tes dėsite Į laikrašti? — pa
klausiau nustebęs.

— Raštų turime, bet tos ge
riau matosi, ar ne? — šyptelė
jęs atsakė užklaustasis. — Dė
sime ant stalų Laisvės piknike 
liepos 4-tą, penktadienį. Pilną 
Klaščiaus Clinton Parką, Mas- 
pethe, matysite nukabintą tų 
didžių raidžių “raštais.” Tai 
pažymėjimui stalų iš anksto 
užsisakiusiem miestams ir or
ganizacijoms.

Jis turėjo visą eilę tų vardų 
susidaręs ir spausdino ant dide
liu kortu : Hartford, Conn.; 
Harrison, N. J.; Philadelphia, 
Pa.; Bayonne, N. J.; Newark, 
N. J. . . .

— Tiek daug!
— Čia tik iš anksto užsisa

kiusiem , tik atvykstantiem di
deliais būriais. Pamatysi, kiek 
iš tų valstijų bus mažaesnėmis 
grupėmis, kurie rezervu osis sa
vo miestų stalus ranka pasira
šytomis kortomis atžymėdami.

Išėjau su nuomone, kad Lais
vės piknike atstavaujama dau
giau miestų, ir organizacijų, 
negu Jungtinėse tautose tautų. 
Nieko sau sąskridis! M-s.

Tuo tarpu jo per dvejus 
metus lauktoji,/ kainavusi jam 
daug rūpesčio, sugaiščių ir lė
šų Jeanette Odette Smirnoff 
ruošiasi vestuvėms su brook- 
lyniečiu daktaru Robert Tir- 
man vieton su Lonardu, elek- 
tristu, kuris jai nutiesė kelią Į 
naują šalį ir naują meilę.

Artistas Jonas Valentis 
Vyksta Kalifornijon

Gerai žinomas artistas Jo
nas Valentis šiomis dienomis 

i išvažiuoja Kalifornijon; jis 
' važiuoja su savo motina, kad 
' ir ji pamatytų plačiąją Ame- 
Į riką.

Chicagoje Valentis sustos 
keliolikai valandų ir tuo lai
ku jis tikisi pasimatyti su Lie
tuvių Meno Sąjungos sekreto
rium L. Joniku, kad pasitarti 
meniniais reikalais. Iš ten su
sis traukiniu ir tiesiog trauks 
linkui Los Angeles.

Išsibaigus sutarčiai renduo- 
jamo namo, Tarybų Sąjunga 
nupirko savo konsulatui, New 
Yorke, nuosavą namą. Geno- 
ralis konsulas Jacob M. Loma
kin sakęs, kad jie į naujas pa
talpas kraustysis taip greit, 
kaip greit jos bus paruoštos.

Namas buvęs savastimi ve- 
lionies Percy Pyne, pastarai
siais dviem metais buvę užda
rytas. Stovi ant 51x100 pėdų 
ploto, prie kampo 68th St. ir 
Park Ave. Adresas: 680 Park 
Ave. Pastatas 5 aukštų ir skie
pas, aptarnaujamas dviejų kel
tuvų. Randasi 32 kambariai: 
daugelis dideli, tinkami pobū
viams, konferencijoms, rašti
nėms, o kiti konsulo ir jo šta
bo gyvenimui.

Pirkinys lėšavęs apie pusę 
miliono dolerių.

Už ekstra kulką — už bru- 
tališkumą — po 10 metų, pa
sakė teisėjas, nuteisdmas 
Amadeo Giamatteo, 45 metų, 
amžiaus, keturiom dešimtim 
metų kalėjimo. JĮ teisė už nu
šovimą meilėje konkurento 
Thomas Polito, 25 metų am
žiaus. Už mirtinai pašovimą 
buvo 20 metų, o už ekstra 2 
kulkas, Išautas po to, kada 
anas jau raičiojosi ant žemės, 
po 10 metų. Tyrimas parodė, 
kad Polito buvo nušautas su 
pirmąja.

Jis apsistos pas savo drau
gus ir Kalifornijoj praleis apie 
mėnesį laiko. Vadinasi, Jono 
ir jo motinos atostogos šiemet 
bus Įdomios. Aš jam linkiu jas 
smagiai praleisti ir, grįžus, 
stoti sceninio meno darban.

Ndr.

CIO Sanitation Workers Lo- 
kalas 333 kreipėsi Į majorą, 
kad jis padėtų jiems susitarti 
su komisionieriumi William 
Powell.

“ • “ ■ ■ “ - —4,
• MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I 

Paryžius . . . Tūkstančiai komunistų darbininkų susirenka demonstracijon ir protes- j
11 tuoja prieš Francijos politikų! Garsusis Užsieniečiu Legionas švenčia Camerne Dienų a 

Siaurinėje Afrikoje! Matyk Popiežių Pijų XII paskelbiant tris naujus šventuosius per !
1 iškilmingas aneigas Šv. Petro Katedroj Romoje. Austrai kalnų valytojai nusileidžia ?

, nuo stataus Salzburgo kalno skardžiaus, kad nuvalyti pavojingus laužus! Francija į
iškilmingai mini “Motinų Šventę.“ o tau’a varo vajų dėl daugiau vaikų. Matyk I

1 naujausių This is America filmų ... "I AM AN ALCOHOLIC” Matyk Alkoholikų o 
Pasitaisymų! I

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Didžioji 
Savaitė

ąpie

7th AVĖ bet.
42 & 41 STS.

ooots oris I;45 nt
PRODUCED IN U $ $ R

EPIŠKA ISTORIJA FILMOJ

IR SOVIETU ŽMONES
7.92J W. ?7fž viol

(M* ART K INO presents

with M. GELOVANI in the role of STALIN 
gitai /istoiica! vatu which lecame

/Russia's[ingiam o]action!

Del Vienos Trukusios 
Autobuso Padangos

Dilžiausio atsargumo reikia 
su auto mašinomis visuomet ir 
visu)-, kaip parodo praėjusį sek
madienį, New Yorke Įvykusi ne
laimė.

Dviejų aukštų autobusui su 
79 keleiviais važiuojant iš 
Manhattan į Jackson Heights 
trūko frontinė padanga1, (tire). 
Autobusas tuo tarpu radosi 
ant Queensboro Tilto, paslydo 
ir smogė Į plieninę užtvarą ir 
Į stulpą. Nelaimėje mažiausia 
40 keleivių sužeisti, 12-ka iš 
jų pavojingai.

Smūgis nupiešė didesnę pu
sę viršutiniojo aukšto, Įlenkė 
frontą ir uždarė išėjimą. Ma
žiau sužeisti išlipinėjo per iš
muštus langus. Labiau sužeis
tiems pirmasis Į pagalbą pri
buvo John Kirkpatrick, 24 m., 
profesionalis ristikas, kuris 
įropojęs į autobusą iškeldinė- 
jo sužeistuosius ant kelio. Jam 
Į talką atėjo keli kiti jauni 

| vyrai.
Vėliau pribuvę penki ambu- 

lansai išvežiojo sužeistus Į li
gonines.

Pirm pribūnant ambulan- 
sams, taipgi pasitaikė prava- 

Į žinoti tiltu koks nežinomas 
daktaras. Jis sustojo ir teikė 
pirmąja pagalbą iki pribuvo 
iššauktieji ambulansai1.

Paslydęs autobusas išardė 
keliolika pėdų plieninės už
tvaros ir paliko pakabusią virš 
apatinio kelio. Ten nužvangė
jo ir langų stiklai. Tačiau 
kažkaip laimingai apačioje 
niekas nesužeista ir pats au
tobusas išsilaikė nenukritęs ir 
neužsidegęs.

. Autobuso vairuotojas Carl 
Blon, 50 m., iš Astoriios. išli
ko nesužeistas. Jis sakė poli
cijai, kad, trūkus padangai, 
jis visu svoriu stojęs ant stab
džių, bet nepavyko autobuso 
sustabdyti.

Sužeistieji yra iš visų dalių 
miesto. Mrs. Fre’d Maus. 41 
m., iš Dayton, Ohio, ir John 
Clark, 23 m., iš Springfield. 
Mass. * "

Svečiai iš Toliau
Atvyko iš Brockton, Mass., 

Kazimiera Merkelienė. Ji 
svečiuojasi pas Venckus. Sa
kosi norėjusi pamatyti brook- 
lyniški Laisvės pikniką, todėl 
.nusitarusi vakacijas praleisti 
Brooklyne.

Kazimiera Merkelienė yra 
Brocktono Moterų Klubo na
rė. Ji aplankė dienraščio Lais
vės Įstaigą ir paaukojo dien
raščiui $3.

Kostantas Venckus, kartu 
su žmona, atvežė viešnią Mer
kelienę i Laisvės Įstaigą. Kar
tu su viešnia Venckai taipgi 
paaukojo dienraščiui $3.

★ ★ ★
Praėjusį trečiadienį lankėsi 

Petronella ir Walter Cook iš 
Chicago, Ill. Atvyko čionai pa
sidairyti po didmiestį, pasi
maudyti jūros, vandenyj. Ypa
tingai d. Mrs. Cook nori pajū
ryje pabuvoti, nes tikimasi, 
kad jos sveikatai tas būsią 
naudinga.

Draugai Cook dovanojo 
dienraščio reikalams.. $1.Q ir 
žadėjo būti Laišvėš-. •jpTįįnike 
liepos 4-tą, Kiaščiaūs ?Bąrke, 
Maspethe. O mes. buvome ti
kėjęsi piknike turėti svečių tik 
iki Ohio ir Michigan. Taigi, 
vis išeina geriau, nei tikėtasi.

Svečiai apsistojo pas Lais
vės skaitytoją našlę O. Rugie- 
nienę, Lewis PI.

Komedija “Dear Ruth” pra
dės vidurvasarinį sezoną Long 
Beach . rezorte liepos 1-mą, 
Crest Teatre. Vaidins r?gu- 
liarė keliaujančioji aktorių 
trupė.

Autobuso trenksmas Į stul
pą buvo .girdimas toli mieste, 
tad i nelaimės vietą, už apie 
250 yardų nuo Manhattan, su
bėgo apie 500 tėmytojų. Ge
rai, kad čia pat radosi suge
bančių vesti tvarką,' diriguoti 
trafiką, kitaip būtų tiltas už
sitvenkęs ii- žymiai pasunkin
tas, suvėluotas teikimas pagal
bos sužeistiems.

Sujaudinanti Meilės Istorija su dvasios pakilimu ir su 
prievartos prakeiksmu!

PEGGY CUMMINS * VICTOR MATURE * ETHEL BARRYMORE

“MOSS ROSE”
* Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoje

ROXY
OLSEN IR JOHNSON 

su savo “Screamlined Revue”

7TH AVENUE ir 50TII STREET

Istorija Moteries Didžios Meilės Niekšui!!
EAGLE-LION FIMS

perstato
LOUIS HAYWARD * JOAN LESLIE * RICHARD BASEHART

“Repeat Performance”
DABAR RODOMARIVOLI Broadway ir 49th St.

Durys atsidaro 9:80 A. M.
Nuolat Rodoma. —- Moksliniai Vėdinama. — Nebrangios Kainos

Tamara Makharova, paskilbusi Tarybų Sąjungos ak
torė, vaidina inžinieriaus žmoną, oagelbstinčią supla
nuoti Stalingrado traktorių fabriką naujoje Tarybų 
Sąjungos filmoje “The Vow,” apie jos žmonių gyveni
mą nuo 1924 metų iki šių dienų. Rodo Stanley Teatre, 
7th Avenue, ir 42nd Street, New Yorke. r i J

Majoro Komitetas Pasiūlė
Pakelti Ferą iki 8 Centų

6

s

-12.78
R

HOBIO TOURISTS
incorporated

I

Frank Givis

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu,

N

' B
B
B
B
B

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

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

$39.06
36.38
38.17
36.36

NO. WT 
WT 
WT 
W.T 
WT 
WT 
WT 
WT 
WT

Mes dabar turime agentūras 
sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

DEL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
'. Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, žiemą apšildomas. Visada yra 
šiltas vanduo ir kiti patogumai. 
Kreipkitės pas J. Urboną, 265 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. Apt. 18.

(152-154)

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work *

Polishing & Finishing

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

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

8 ........... 14.3‘!
9 ........... 15.29
10 .......... 11.63
11 .......... 12. 'j6

STANDARTINIAI DRABUŽIU 
PUNDELIAI

NO. B20L .
20
10L
10

Didelis išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

' DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

. Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

| World Tourists, Inc.!
Į (Įsteigta nuo 1927 m.) ?

j SENIAUSIA ir GERIAUSIA!
J dėl

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBĖR SHOl
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUĖ

T PUNDELIŲ
į Į VISAS DALIS SOVIETŲ 
! SĄJUNGOS
1 Iš anksto apmokėtais muitais.

■ Maisto Pundeliai
■ Nauji ir Padėvėti Drabužiai
I •
! 1. Mes chemikalais išrūkome
■ 2. .Pundeliai apdraudžiami
1 MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS
I ORGANIZACIJOMSfl 
I UŽSAKYKITE PUNDELIUS
| ___________ PAGAL NUMERIUS________

Į STANDARTINIAI MAISTO
į PUNDELIAI

3 ........... $11.56 •
13.31
16.74
11.94
15.0 r

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y. 
TU. Otchtrd 4-4M0

llillllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII^

VIETON KELTI RENDAS, 
SUSIORGANIZAVO

Namų savininkei firmai — 
Management Corporation, 123 
E. 23rd St., New Yorke — 
pareikAlavus daugiau rendos iš 
Garden Courts gyventojų, 
Harleme, gyventojai susiorga
nizavo. Virš 90 šeimų pasisa
kė, kad jie su savininkais tar
sis tik per susiedijos rend ali
ninkų komitetą ir jo patarė
jus, atstovaujančius visą susie-

Garden Courts randasi prie 
St. Nicholas ir 118th St.

Savininkai iš gyventojų pa
reikalavo pasirašyti rendavoji- 
mo kontraktus (leases) su 15 
nuošimčių daugiau rendos. 
Firmos agentas kai kuriuos 
bauginęs evikcija,. būk jie esą 
prasižengę taisyklėms priėmi
mu daugiau Įnamių. Bet ren- 
dauninkų organizacijos advo
katas ' Copeland išaiškino 
jiems, kad Įstatymas leidžia 
turėti iki 4 .Įnamių, jeigu jie 
naudojasi viskuo tame bute.

Filharmonijox Simfonijos Ork. su 110
Tikietai nuo 30c, GOc ir dAugiau.

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ase. ir 138th St., New Yorke, 
artistų . . . Simfonijos po žvaigždėmis . . .

Vakarais 8:30

š| VAKAK4—Vienose Night; Margit Bokor ir Emanule List, 
vadovaujant Robertui Stolz.

PIKMAD., LIEPOS 7—Vien Ger.diwin’o Vakaras, su .lesus Maria Sanroma, piunisttat 
T odd Duncan ir June McMechin, Alexander Smallens vadovauja

ANTRAI)., LIEP. 8—Schumann, Shostakovich, su Irene Jacobi, pianiste, 
Alexander Smallens vadovauja

TRECIAI)., LIEP. 9—Handel, Beethoven. Franck su Vara Bemctte, pianiste, 
Alexander Smallens vadovauja

KETVRT.,, LIEP. 10—Visa Programa Brahins; JOSEPH SZ.IGETI, 
Alexander Smallens vadovauja

Aštuonių centų fėrą už vie
ną kelionę ir 15 centų už dvi 
pasiūlė reikalauti iš subway 
ir kitomis linijomis važinėtojų 
majoro O’Dwyer komitetas — 
Committee on Management.

Po ilgo mitingo prie uždarų 
durų, majoras raportą priė
męs. Budžeto tarybai priėmus, 
tos tarybos rezoliucija eina 
miesto tarybai aptarti. Toji 
privalo ant tos rezoliucijos 
veikti bėgiu 30 dienų arba pa

Lauritz Melchior, Metropo
litan Operos tenoras, Stadium 
Koncertų programoje liepos 
3-čios vakarą;

siūlymas savaime taps Įstaty
mu.

Rezoliucija kol kas fėro dar 
nepakelia, ji tik pasiūlo leisti 
piliečiams tą perbalsuoti atei
nantį lapkritį, rinkimuose. Ka
dangi šiemet bus tik šalutiniai" 
rinkimai, ne didieji, mažiau 
piliečių eis balsuoti, fėro kėli
mo šalininkai tikis laimėti.

Jeigu fėro kėlimo šalininkų 
bus didžiuma, fėrą pakels pra
džioje 1948 m.

Komitetą sudaro miesto bu
džeto direktorius Thomas J. 
Patterson, finansų reikalais 
patarėjas majorui William 
Reid ir leidinių komisionierius 
Benjamin Fielding.

Komiteto pasiūlymas esąs 
visų trijų narių priimtas. Fiel
ding, darbiečių rekomenduo
tas Į komisionierius, irgi suti
kęs. Jis tik buvęs priešingas 
fėro kėlimui virš 7 centų

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn*

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily), šeštad., Liep. 9.




