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Mūsų spaudoje pasirodė jau 
keletas straipsnių, gvildenan
čių amerikiečių lietuvių jau-
nimo problemas, — ypačiai, to 
jaunimo, kuris stovi arčiau pa
žangiojo judėjimo.'

Gerai, kad tuo reikalu at
siliepė mūsų veikėjai; gerai, 
kad spaudoje šis klausimas 
yra gvildenamas.

Tik, man rodosi, diskusijo
se liečiami klausimai yra lyg 
ir abstrakčiai statomi, lyg ir 
paviršutiniški. Visas reikalas 
siekiamas! suvesti į tai: kuo 
daugiau mūsų jaunimas turėtų 
užsiimti — sportu ar menine 
veikla ?

šitaip ’ dalyką statant, mos 
neišspręsime mūsų “jaunimo 
problemų.”

Sportas yra savo vietoj, me
nas — taipgi. Jie vienas kitą 
privalo papildyti, o ne viens 
kitam pakenkti.

Vyriausias trūkumas, mano 
nuomone, mūsų jaunime reiš
kiasi tame: jam stoka politi
nes apšvietos ir organizacinio 
įsisąmoninimo.

Jei mes turėtume mūsų jau
nime aukštokai prasisiekusių 
jaunų vyrų ir moterų politinė
je sąmonėje; jei mes turėtume 
gerus kadrus tokių veikėjų, 
kurie organizaciškai imtų pil
ną * atsakomybę mūsų visuo
meniniame gyvenime, — vis
kas kitaip būtų.

Deja, marksistinis mokslas 
mūsų jaunime tėra mažai te
žinomas, — tik vienas kitas 
asmuo tegali naudotis mark
sistiniu kompasu, be kurio nei 
joks veikėjas negali būti ap
dairus ir tvirtas, nes be kom
paso jis greit paklysta, su- 
vargsta ir pasitraukia iš mū- 
sų--eflių, arba pasilieka visiš
kai pasyvus.

Be marksistinio kompaso 
bet kokia audrelė žmogų su
maišo, išmuša iš kelio, paklai
dina !

Abejoju, ar mes turime kur 
nors American Youth for De
mocracy lietuvišką kuopą. Gi 
ši organizacija šiuo metu 
Amerikos žmonių gyvenime 
vaidina didžiulį vaidmenį.

Ją buvo pasmerkęs Ne-ame- 
rikinis Komitetas, prieš ją iš
stojo tūlų universitetų vadovy
bės (tik Harvardo Universite
to vadovybė nutarė, AYD tu
ri teisę veikti Campus’e). Tai 
rodo, jog ši organizacija yra 
gera!

Atsiminkime:
mas jau — nebe 
Daugumoje 
moterys, — daugelis jau savo 
šeimos turi arba laukiasi. Argi 
ne laikas daugiau kalbėti ir 
galvoti apie tai, kad šis jau
nimas įsitrauktų platesniu ju
dėjimam Gi jo įsitraukimas 
"platesniu judėjiman” neturė- 

' tų sulaikyti jo nuo dalyvavi- 
• mo mene ir sporte; visa tai 

jam tik padėtų pasekmįngiau 
tuose judėjimuose dalyvauti ir 
jų reikšmę suprasti*.

mūsų jauni- 
jaunimas. 

suaugę vyrai ir

Kiek mūsų jaunimas pažįs
ta Tarybų Lietuvos reikalus? 
Kiek rasime čia augusių lietu
vių kilmės amerikiečių, kurie 
galėtų pasekmingai pasikalbė
ti, padiskusuoti tarybinės Lie
tuvos reikalais?

Labai, mažai yra tokių, ku
rie turi gilesnį, pagrindinges- 
nj supratimą apie tarybinės 
Lietuvos santvarką, apie tai, 
kaip toji santvarka atsirado.

Neperdėsiu pasakęs, kad 
nemaža mūsų jaunimo dalis 

Bri daugiau klaidingų, negu 
isingų žinių apie tarybinę 

Lietuvą!
Bloga, ar ne ? 1
Tai vyriausiai pareina iš to, 

kad mes apie tarybinę Lietu
vą anglų kalboje literatūros 
turime labai mažai, o lietuviš
kosios jie neskaito.

* Kartoju: pagyvinkime mū-
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KO ANGLAI - FRANCŪZAI 
SIEKIA, ŠAUKDAMI 22 
ŠALIS I KONFERENCIJĄ,

Francija ir Anglija Dedasi “Vairuojančiu Komitetu” Dėl 
įvairių Kraštų Ūkio Tvarkymo Pagal Marshallo Planą

Paryžius. — Francijos 
ir Anglijos užsienin, minis
trai pakvietė 22 Europos 
kraštus į konferenciją, ku
ri šaukiama liepos 12 d. 
Paryžiuje. Sykiu su pa
kvietimu jie pasiuntė ir 
anglų - francūzų siūlymus 
dėl Amerikos valstybės se
kretoriaus Marshallo pla
no, peršančio suvienyti 
Europos ūkį ir kelti jį su 
Jungtinių Valstijų parama.

Užsieninis Francijos mi
nistras Bidault pasiuntė ir

Anglai Pasigailėjo 
Trijų Žmogžudiškų 
Nacių Generolų

Roma. — Anglų teismas 
buvo nusmerkęs mirti tris 
nacių generolus, pagal ku
rių įsakymą vokiečiai su
šaudė 1,413 civilių italų. 
Dabar anglu komandierius 
gen. John Harding pakeitė 
mirties bausmę kalėjimu 
iki gyvos galvos tiems ka
riniams naciu kriminalis
tams — feldmaršalui Al
bertui Kesselringui ir ge
nerolams K. Maeltzeriui ir 
E. von Mackensenui. Jie 
šaudė nekaltus italus už 
tai, kad kiti italai užmušė 
62 vokiečius.

Užmušė Sūnų ir 
Pats Užsimušė

Walteris 
išsivedė 

sūnų 
iškilmes 

einant

Milwaukee. — 
Haasch, 35 metų, 
savo ketverių metų 
Gary į švenčių 
priemiestyje. Bet
tiltu, tėvas pagriebė vaiku
tį ir paleido 80 pėdų že
myn į gatvę. Tuojau ir pats 
tėvas nušoko ir užsimušė. 
Jo našlė nežino priežasties, 
kodėl jis taip padarė.

•NUKRITO ARMIJOS 
LĖKTUVAS; ŽUVĘ 6

West Palm Beach, Fla.— 
Pranešama, kad į jūrą nu
krito Amerikos armijos 
transportinis lėktuvas C- 
54. Eu juom žuvę 6 kariš
kiai.

Krūmų Gaisrai Sudegino 
Ir Tuzinus Namų

Los Angeles, Calif.—Be
degant krūmams Azusa 
srityje, sudegė ir 50 namų 
pietinėj Cąlifornijoje. Dau
giau kaip 200 žmonių liko 
be pastogės.

sų jaunime politinės apšvietos 
saviveiklą; o matysime, jog 
tai padės išspręsti visus pa
grindinius mūsų reikalus; kiek 
tai liečia jaunimo judėjimą.
. Kaip tai padaryti, — teks 
prie progos pakalbėti kita sy
ki-

TRUMAN, EISENHOWER 
IR BEVIN GRŪMODAMI 

PIRŠO SAVO PLANĄ
Eisenhower Numato Naują Pasaulini Karą, Jei Pasaulis 
Nepriims Amerikos Vadovybės; Bevinas Grąsina Sovietams 

«

Sovietams pakvietimo ko
piją. Bidault nuo savęs pri
dūrė, kad jis turi vilties, 
jog Sovietai pakeis savo 
nuomonę ir taipgi dalyvaus 
šaukiamojo] konferencijoj.

Anglai - Francūzai steng
sis įjungt į Marshallo planą 
ir vakarinę Vokietiją, ne
paisant Sovietų. Šaukdami 
į konferenciją 22 europines 
valstybes, jie laikinai pra
leidžia tiktai Ispaniją.

Į tą konferenciją yra 
kviečiamos sekamos šalys:

Portugalija, Islandija, 
Airija, Belgija, Holandija, 
Luxembourgas, Šveicarija, 
Italija, Danija, Švedija, 
Norvegija, Suomija, Jugo
slavija, Albanija, Graikija, 
Čechoslovakija, L enki j a, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija, Austrija ir Turkija.

Konferencijos Tikslai
Anglai-francūzai paskel

bė šitokią konferencijos 
programą:

Įsteigti “bendradarbiavi
mo komitetą”, kuris susidės 
iš Francijos, Anglijos ir 
“tūlu kitu” kraštu atstovu. C* V (L.
Šis “vairuojantis” komite
tas rinks žinias apie mais
to, anglies, geležies ir kitų 
produktų gamybą įvairiose 
europinėse šalyse. Priside
dančios šalys, girdi, “lais
vai” duos komitetui žinias 
apie savo ūkį-pramonę. 
Tuomet “bendradarbiavimo 
komitetas” spręs, kiek įvai
rūs kraštai turėtų savo 
produktų perleist kitiems 
kraštams “laisvos preky
bos” keliais ir kiek kuriam 
kraštui reikia paramos iš 
Amerikos.

“Bendradarbiavimo Ko
mitetas” paskirs šešis ant
rinius komitetus, kurie ty
rinės sekamus įvairių šalių 
reikalus: Maisto gamybą ir 
žemdirbystę, elektros jėgą, 
geležinkelius ir kitas va- 
žiuotės priemones, žaliąsias 
medžiagas, ’ fabrikinius į- 
rengimus, geležies ir plieno 
pramonę.

(Sovieai siūlė tiktai per 
Jungtines Tautas vykdyti 
bet kokį planą Europos ū- 
kiui bendrinti ir kelti. Ang
lija ir Francija atmetė šį 
Sovietų pasiūlymą.)

Girtas Demokratų Vadas 
Sudaužė Kito Automobilį

Wakefield, Rhode Island. 
— Vyriausias demokratų 
partijos komiteto direkto
rius Gael Sullivan, girtas 
važiuodamas ' automobiliu, 
sudaužė kito piliečio auto
mobilį. Miestinis daktaras 
H. B. Pottey paliudijo, kad 
Sullivan buvd per girtas 
automobilį vairuoti. Sulli
van be parankos paleistas 
iki teismo.

Graikijos monarchistai 
sako, neužteks jiem ' $300,- 
000,000 iž Amerikos.
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i
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Dalis unijistu motorkados, suvykusios i Washingtona 
protestui prieš priėmimą Taft-Hardey biliaus, taikomo 
sudaužymui unijų. Delegacija tariasi, kaip kovoti prieš 
vergiją.

Kurios Šalys Negana Pasiduos 
Marshallo Planui, Tai Negaus 

Paramos iš Jungt. Valstijų
Paryžius. — Jeigu kurie 

kraštai ir užgirs amerikinį 
Marshallo planą dėl Euro
pos ūkio apvienijimo, bet 
nenorės pilnai atidengti 
savo pramonės ir ūkio da
lykų, tai Amerika vis tiek 
neduos jiems paramos nei 
pinigais nei reikalingais 
daiktais, kaip supranta an
glai ir francūzai.

Kongreso Komitetas Siūlo 
Stiprini prieš-Sovietinį

Blokąc

Washington. — Antrinis 
kongreso komitetas užsie
niniais reikalais net džiau
gėsi, kad Sovietai atmetė 
Marshallo • planą, siūlantį 
suvienyt europinių šalių

ūkį. Jie sako, užtat nerei
kia duoti jokios paramos 
ne tik Sovietam, bet ir jų 
draugam — Lenkijai, Če-, 
cho Slovakijai ir k t.

Tie kongresmanai ir tūli 
valdžios nariai, antra ver
tus, siūlo padidinti ameri
kinę paramą vakarų Euro
pai, pakelti vakarinės Vo
kietijos ūkį ir taip sudaryti 
stiprų vakarinių valstybių 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą. Kartu jie perša ir gau
singesnę paramą Chinijai. 
Skaičiuojama, kad tai para
mai reikėtų per trejetą me
tų išleist 10 bilionų dolerių. 
Tokioms išlaidoms pradeda 
priešintis net kai kurie re- 
publikonai kongreso na
riai.

Charlottesville, Virginia. 
— Prezidentas Trumanas, 
čia kalbėdamas liepos 4 d., 
smerkė tuos, kurie atmeta 
amerikinį Marshallo planą 
dėl ūkio reikalų suvieniji
mo tarp įvairių Europos 
kraštų. Neminėdamas So
vietų Sąjungos vardo, Tru
manas kaltino Sovietus, 
kad jie, girdi, pastoją kelią 
į pasaulio taiką ir vienybę. 
Jis vadino klaidingais So
vietų ministro Molotovo 
nurodymus, kad Amerika ir 
Anglija su Marshallo planu 
kišasi į vidujinius silpnes
nių šalių reikalus ir gręsia 
ūkinei ir politinei jų nepri
klausomybei. Trumanas už
ginčijo įtarimą, kad Jung
tinės Valstijos siekia, vieš
pataut Europai.

Trumanas sakė Sovie
tams pamokslą apie demo
kratiją, žinių ir kelionių lai
svę ir 1.1.

vaizduoja, kad jie perilgai 
gali žaisti su mylinčiomis 
taiką tautomis.”

Tais žodžiais Bevinas 
grasino Sovietams, kad jie 
nemėgintų sulaikyti Lenki
ją, Čechoslovakiją ir tūlas 
kitas šalis nuo prisidėjimo 
prie Marshallo plano, kaip 
rašo United Press.

Maskva. — Teismas pa
siuntė kalėjiman trims iki 
25 metų septynis vagis, ku
rie išvogė 111 tonų grūdų.

Jungi Valstijos ‘ 
Duos Vokiečiam 3,- 
600,000 Tonų Maisto

GAUSINGIAUSIAS 
DERLIUS RUSIJOJE 
PER 50 METU

SOVIETAI IŠ NAUJO 
KVIEČIAMI I 
KONFERENCIJA

ŠiemetinisMaskva.
kviečių derlius Rusijoj, y- 
pač Ukrainoj, bus didesnis, 
negu bet kada per 50 metų, 
kaip praneša Associated 
Press. Bus daugiau, negu 
atpildyti grūdų nuostoliai, 
pasidarę per sausrą pernai 
vasarą. Iš šiemetinio der
liaus Sovietai galės sušelpt 
ir draugiškus savo kaimy
nus. Kiek pirmiau Anglija 
iš anksto prašė parduot jai 
tam tikrus didelius kiekius’ 
sovietinių grūdų.' Bet da
bar, girdi, gal anglus “su- 
balamūtijo” a m e r ikinis 
Marshallo planas.

Paryžius, liep. 5. — Už
sieninis Anglijos ministras 
Bevinas ir Francijos užsie
nio reikalų ministrai Geo. 
Bidault atsišaukė į Sovietų 
Sąjungą, prašydami pa
keist nuomonę apie Mar
shallo planą ir atsiųšt So
vietų delegatus į platesnę 
konferenciją, kuri šaukia
ma liepos 12 ' d. Paryžiuje 
tam planui svarstyti. (So
vietų ministras Molotovas 
praeitą savaitę atmetė šį 
planą dėl ūkio^ reikalų ap
vienijimo tarp įvairių Eu
ropos kraštų; sakė, jog tas 
planas gręsia silpnesnių ša
lių nepriklausomybei.)

Eisenhowerio Kalba
Vicksburg, Miss. —Ame

rikos armijos štabo galva, 
generolas Eisenhower pa
reiškė, jog Amerika sten
giasi sujungti pasaulio ša
lis j bendra darbiavimą. 
Kalbėdamas liepos 4 d., 
gen. Eisenhower įspėjo, 
kad “jeigu Jungtinės Vals
tijos nepadės pastatyti tai- 

'kos rūmą pasauliui, tai 
žmonija gal susilauks tre
čiojo pasaulinio karo Gol- 
gothos.” Sykiu Eisenho- 
wer ragino Ameriką būti 
pilnai pasiruošusią atmušti, 
girdi, “beprotišką ataką” 
prieš šią šalį.

Eisenhowerio kalba buvo 
atkreipta prieš Sovietus, 
nors jis neminėjo jų vardo. 

' Tai buvo ir grūmojimas 
; tiems, kurie atmes'Marsha
llo planą.

Bevino Grūmojimas
London. v— Užsieninis 

Anglijos ministras Bevi
nas, pykdamas, kad Sovie
tai atmetė Marshallo planą 
Eliropos ūkiui suvienyti, 
sušuko: “Jūs galite apsi
gauti, pertoli eidami su sa
vo provokacijomis! Mums 
jau nusibodo tie, kurie įsi-

Berlin.— Amerikos žem
dirbystės sekretorius Clint. 
Anderson pranešė, kad 
Amerika atsiųs 3,600,000 
tonų grūdų ir kitų ipaisto 
produktų gyventojams va- 
karinėje Vokietijos dalyj, 
užimtoj' amerikonų ir ang
lų. Bus siunčiama po 300,- 
000 tonų kas mėnuo per 12 
mėnesių. Sako, tuomet vo
kiečiai gaus po 1,550 kalo
rijų maisto per dieną, kaip 
kad paskirta. — Vidutinis 
amerikietis suvartoja dau
giau kaip 3,000 kalorijų 
kasdien.

Liepos Ketvirtojoj
Žuvę Apie 200

Chicago. — Jau liepos 4- 
sios naktį buvo suskaičiuo
ta daugiau kaip 170 žuvu
sių per tą šyentę visoje ša
lyje. Menama, kad įvairiuo
se nelaiminguose atsitiki
muose tą dieną bus žuvę 
apie 200 asmenų. Bent 83 
buvo užmušti automobilinė
se nelaimėse; 50 nuskendo; 
kiti žuvo skirtingais 
dais. .

MĖSINIAI GYVULIAI 
PABRANGO 50 NUOŠ.

bū-

Kaliniai Atsirakino nuo 
Miegalių Sargų ir Pabėgo

ŽUVO SMARKI AMERI
KIETĖ LAKŪNĖ

Decora, Iowa. — Marge 
Hurlburt’aitė, 32 metų am
žiaus, darė “gimnastikas” 
ore Liepos Ketvirtojoj. Nu
krito 'lėktuvas, ir užsimušė 
ta garsi amerikone lakūnė, 
kuri tarptautinėse oro 
lenktynėse buvo pralenkus 
visas dalyvavusias kitatau
tes.

ORAS.—Gal bus lietaus.

Philadelphia, Pa.
Sergą Dr-gė Ę. Bekampienė
Jai padaryta sunki operacija 

30 d. birželio West Jersey Hos
pital.

Draugė priguli prie ALDLD 
10' kp., Philadelphia, Pa. ir 
LDS 5 kp. Prašome atlankyt 
sergančią. Nežinia kiek ilgai 
bus ligoninėj. Namų antrašas: 
502 Chapel Ave., Merchant
ville, N. J. J, S.

Lincoln, Nebr. — Trau
kiniu vežant du kalinius, 
jiedu buvo prirakinti prie 
dviejų sargų, bet sargai 
giliai užmigo; tuomet kali
niai atkrapštė užraktus ir 
pabėgo, staptelėjus čia 
traukiniui. Paskui, beinant 
kaliniams Lincoln gatve, 
policija juos pažino ir a- 
reštavo.

Washington. — Žemdir
bystės departmentas rapor
tavo, kad mėsinių gyvulių 
kaina per pirmąjį 1947 pus
metį* pakilo 50 nuošimčių 
aukščiau, negu pernai.

BOMBA KUBOJE sužei
dė KETURIS

Havana, Kuba. — Neži
nia kas užtaisė bombą Pre
kybos Rūmuose. Sprogda
ma, ji sužeidė 4 žmones ar 
suardė lubas, duris ir lan
gus.

TrumanUs tikisi, kad So
vietai sutiks dalyvauti nau
joj Paryžiaus konferenci
joj dėl Marshallo plano.

Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas žada sumobili- 
zuot visas jėgas karui prieš 
chinų komunistus.
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Kam Tokia Milžiniška Jėga?
Jungtinių Tautų Militarinio Štabo Komitetas jau se

niai diskusuoja, kokias ginkluotas jėgas Jungtinės Tau
tos turėtų turėti dėl išlaikymo taikos? Nuomonių yra 
visokių. Jung. Vai. atstovai siūlo palaikyt milžiniškas ka
rines jėgas. Pav., jie siūlo turėti 3,800 karin. lėktuvų. Yra 
tokių, kurie nori, kad Jungtinių Tautų armija susidėtų 
iš trijų milijonų vyrų. Girdi, prieš tokią jėgą drebės at
skiros šalys ir bijos pradėti agresiją.

Tie patys amerikiečiai siūlo, kad daugumą tų jėgų 
parūpintų Jungtinės Valstijos. Kas, žinoma, reikštų, kad 
Jungtinių Tautų ginkluotos jėgos būtų Jungtinių Vals
tijų įtakoje. Tokiam atsitikime mūsų šalis pasidarytų 
viso pasaulio bosu.

Su šitokia filosofija, aišku, nesutinka kitos šalys, ku
rios nenori amerikiečių už bosus. Pirmoje eilėje stovi Ta
rybų Sąjunga. Ji nemato reikalo tokiai milžiniškai jėgai. 
Ji norų kad nustatytas ginkluotas jėgas parūpintų maž
daug proporcionališkai visos didžiosios valstybės. Tiktai 
tokia jėga, girdi, negalėtų tapti Amerikos ir kurios ki
tos šalies įrankiu.

Visas šis ginkluotų jėgų klausimas yra labai sudėtin
gas. Jo išsprendimui reikia rimtumo ir kantrybės. Šali
ninkai didelių ginkluotų jėgų yra militaristai. Jie negali 
matyti pasaulio be milžiniškų armijų. Bet kokia iš to 
nauda paprastiems žmonėms?

Žmonės išsiilgę taikos. Žmonėms baisiai nusibodo mi- 
litarinę-karinę naštą nešti.

Visa žmonija laukė Jungtinių Tautų. Tarptautinė or
ganizacija turėjo užtikrinti taiką ir palengvinti ginklų 
naštą. Bet kaip mūsų atstovybė Jungtinėse Tautose lai
kosi, tai atrodo, kad mums priseis dar daugiau išleisti ka-s 
ro ir. militarizmo reikalams. Apart naminių jėgų, dar 
prisidės tarptautinės jėgos.

Tuo tarpu visiškai pamirštamas Jungtinių Tautų Ge
neralinio Seimo nutarimas ieškoti būdų apginklavimo 
sumažinimui. Tai buvo apgalvotas, išmintingas nutari
mas. Vietoje vykdyti tą nutarimą gyveniman, kalbama 
apie didesnį apsiginklavimą. x

i KAS KĄ RAŠO IR SAKO Polemika ir Kritika
AR GERAI, KAI PER
DAUG GENEROLAI 
VISUR NOSIS KIŠA?

Šia tema dienraštis Vil
nis rašo:

G e n e r olas Eisenhoweris 
bus Colurtibia Universiteto 
prezidentas*. Visi žino, kad 
jis buvo labai geras genero
las. Jis buvo karvedys be 
baimes ir papeikos. Bet ka
me jo kvalifikacijos vado
vauti tokiai stambiai moks
lo įstaigai? Net New Yorko 
“Herald - Tribune” išreiškia 
savo nusistebėjimą. Tas laik
raštis spėja ar tik nebus čia 
Demokratų Partijos vadų su- 
mislas “išauklėti” gen.. Ei- 
senhowerį kandidatu į JAV 
prezidento ofisą.

Generolas vadovauja Ame
rikos Valstybės Dcpartmen- 
tui. Generolas atstovauja šią 
šalį Maskvoje. Generolai ver
žiasi į tą teritoriją, kuri pir
miau priklausė civiliams. 
Atomines energijos sritis vir
to kaip ir militariniu prezer- 
vu.

ši tendencija darosi pasto
via taisykle, o tai nėra svei
ka.

Mums taipgi atrodo, kad 
tai nėra sveika.

Daugelis žmonių mano, 
kad gen. Eisenhowerio pa
siryžimas būti Columbia 
Universiteto prezidentu y- 
ra paremtas tuo išskaičia
vimu: jis tuo būdu patap
tų New Yorko valstijos pi
liečiu. Na, tuomet bet kuri 
partija — republikonų ar 
demokratų — galėtų jį sta
tyti savo kandidatu prezi
dento vietai, nujausdama, 
kad jis, kaipo newyorkie- 
tis, galėtų gauti čia daugu
mą balsų. Gi New Yorko 
valstija rinkimuose vaidina 
didžiulį vaidmenį, — ji, 
faktinai, gali nusverti rin
kimų pasekmes.

Vėl Jungtinės Tautos Ignoruotos
Kodėl Marshallo planas arba pasiūlymas Europai 

buvo paskelbtas per Jungtinių Tautų organizaciją?
Tai naujas Jungtinių Tautų prestižui smūgis. Bu

vo sakyta, kad Amerika padarė klaidą, kai prezidentas 
Trumanas paskelbė savo “doktriną,” ignoruodamas 
Jungtines Tautasr Daugiau to, girdi, iš Amerikos pusės 
nebebus. Bet tas pats vėl pakartota.

Dar daugiau. Sakoma, kad mūsų vyriausybė griež
tai atmeta tą mintį, jog šis Europos atsistatymo reika
las turėtų būti vedamas per Jungtinių Tautų ekonomi
nius organus. Vadinasi, Jungtinės Tautos nebuvo gen. 
Marshallo pamirštos, bet apgalvotai ir sąmoningai ap
lenktos.

ne-

- Po Paryžiaus Konferencijos
Komercinė spauda turi medžiagos alasavojimui prieš 

Tarybų Sąjungą. Kai buvo pranešta, kad Molotovas at
sisveikino su Bevin ir Bidault ir apleido Paryžių, kaip 
susitarę, didlapiai užriko: “Molotovas sugriovė Pary
žiaus konfefenciją!” “Molotovas padalino Europą į du 
logeriu!” Nė nebandoma šaltai ir rimtai visa padėtis 
pasverti. ' * '

Mes jau esame išsireiškę pamatiniais požiūrių skir
tumais tarpe Anglijos ir Francūzijos iš vienos pusės ir 
Tarybų Sąjungos — iš kitos pusės. Mes nekėlėm jokių 
iliuzijų. Mums tuojau atrodė, kad tuos skirtumus bus 
nelengva išlyginti. Todėl mūsų nenustebino konferenci
jos pakrikimas. • v

Šis, komercinės spaudos riksmas bus geriausiu įrody
mu, kad net nebuvo Anglijos, Amerikos ir Francūzijos 
vyriausybių galvų nupširdžiai tikėtasi ir norėta susi
tarimo. Juk sykį ant visados, atrodo, jos turėtų įsisą
moninti, kad Tarybų Sąjunga yra milžiniška šalis, didelė 
tarptautinė jėga ir jokiu būdu nesutiks pasirašyti pirštu 
parodytoj vietoj. Be to, ji nėra viena. Paskutinis ka
ras jai davė nemažai nuoširdžių draugų formoje naujų 
liaudiškų demokratijų . Tos didžiulės, istorinės tiesos, 
atrodo, tūli negali apčiuopti. Iš to išplaukia ir išplauks 
įvairiausių nepasisekimų ir sunkumų.

Kaip diena aišku, kad prieš keletą savaičių mūsų se
kretorius nepasakė prakalbos apie Europą, tai yra, neiš- 
dėstė savo/‘plano” be pasitarimo iš anksto. Buvo pasi
tarta su anglais ir francūzais, ir buvo gautas jų prita
rimas arba sutikimas. Bet, dabar aišku, nebuvo tartasi 
bu Sovietais. * *

Be jokių kvalifikacijų ir rezervacijų, anglai ir fran- 
cūzai Marshall planą užgyrė. Tuojau Bevin atsidūrė 
Paryžiuje ir padarė susitarimą su Bidault. Susitarė ir 
nutarė. Paskui pasakė: Tegul atvažiuoja Molotovas ir

KĄ KALBA TARYBŲ 
SĄJUNG. KARININKAI?

Žinių agentūros ONA ko
respondentas Landrum Bol
ling rašo, kad jis ligi šiol 
išbuvo tarybinės armijos o- 
kupuotoje Vokietijos zono
je dvi savaiti. Per tą laiką 
jis kasdien susitiko su ta
rybiniais kariais, su tary
biniais pareigūnais ir kito
kiais žmonėmis ir su jais 
plačiai apie viską kalbėjosi.

Verta pastebėti, rašo jis, 
kad šiuo metu tarybiniai 
žmonės su amerikiniais ko
respondentais kalba ne tik 
draugiškai, bet ir atvirai; 
su jais galima, kalbėtis apie 
visokius reikalus, bet kal

&
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pasirašo. Nesutiks, patieks savo planą—bus išbartas ir 
pasmerktas.

Taip ir atsitiko. Atsitiko taip, kaip buvo susitarta ir 
suplanuota.

Visa procedūra, vadinasi, buvo nedraugiška, klaidin
ga. Trys prieš vieną, ir nė žingsnio atgal!

Gaila, kad neprieita susitarimu. Bet, žinoma, klai
dinga mušti trivogą ir šaukti, kad čia jau kelionės pa
baiga, kad čia jau galas. Reiškia tik tiek, kad Europos 
atsistatymas eis kitais keliais, negu buvo Marshall, Be
vin ir Bidault sugalvota. Bevin ir Bidault pareiškė, kad 
jie Marshallo planą priims ir praves be Tarybų Sąjungos 
talkos . Bet tai jau nebus visos Europos plotu.

Tarybų Sąjunga ir kitos šalys, kurioms Marshallo eko
nominis planas, kaip ir Trumano Doktrina, yra nepriim
tinas, atstatymo darbą varys kitais keliais ir kitose for
mose. Galimas daiktas, kad jos negaus iš Amerikos pa-ivones, tai jau retesnis atsi-
ramos . Galimas daiktas, kad joms priseis pasiremti iš
imtinai savo ištekliais ir jėgomis. Gal joms bus laikinai 
sunkiau, bet už tai joms nereikės bijoti svetimos domi- 
nacijos, nereikės šokti pagal užsienio kapitalo muziką.

Ypatingai Tarybų Sąjunga pripratus pasiremti savo 
jėgomis. Po pirmojo karė, pradėjus beveik iš nieko, 
savo locnomis jėgomis jinai pakilo į didžiulę pasaulinę 
spėką., Taip, atrodo, gali būti ir dabar. Iš antros pu
sės, “orui atvėsus” ir rimčiau padėtį pasvarsčius, gali 
dar pakeisti savo nuomonę vieni ir kiti tūlais Europos 
atsistatymo reikalais. Gali įvykti daugiau konferenci
jų, daugiau naujų pastangų susikalbėti ir bendradar
biauti. Mes griežtai'atsisakome dėtis prie neišgydomų 
pesimistų, kurie šios Paryžiaus konferencijos pakrikimą 
skaito galutinu ir pilnu pasaulio pasidalinimu į du skir
tingu lageriu, tarpe kurių joks taikus susikalbėjimas ir 
bendradarbiavimas nebegalimas.

bamasi daugiausiai politi
niais klausimais.

Tarybiniai žmonės, rašo 
toliau Mr. Bolling, labai 
pageidauja pasaulyj taikos.

Niekur kitur neišgirsi to
kio karšto troškimo taikai 
pasaulyj palaikyti, kaip iš 
Raudonosios Armijos kari
ninkų, rašo koresponden
tas. Vienas kapitonas jam 
sakė:

“Praėjusio karo metu iš 
mano šeimos žuvo 36 asme
nys. Nenoriu nei pagalvoti 
apie kitą karą.”

Kitas sakė:
“Kuomet žmogus prara

dai savo tėvą, keturis bro
lius ir tris seseris, kai tavo 
namai ir miestelis, kuriame 
gyvenai, yra sunaikinti, tai 
jau kito karo niekad neno
rėsi.”

Tačiau tarybiniai kariai 
naujo karo nesibijo; nesi
bijo, — jie tik jo nekenčia, 
nenori. Vienas jaunas kapi
tonas sakė korespondentui:

“Jeigu kitas karas prasi
dėtų, tai mūsų žmonės, kaip 
vienas, stotų savo tėvynę 
ginti panašiai, kaip jie pa
darė kovodami prieš hitle
rininkus. Bet karas prasi
dėti neturėtų. Mes žinome, 
jog visame pasaulyj masės 
trokšta taikos, panašiai, 
kaip Tarybų Sąjungos tau
tos.”

Tarybiniai kariai pareiš
kė korespondentui/jog ato
minė bomba sprendžiamo 
vaidmens nesuvaidintų, jei- 

liau, jie yra įsitikinę, kad 
Tarybų Sąjunga neužilgo 
turės savo atominę energi
ją, o tuomet viskas dar ki
taip pasikeis.

KALBA, TAIKYTA 
“KAM NORS KITAM”

Kadaise gen. Eisenhowe
ris, kalbėdamas senato ko
mitete, pareiškė, jog Tary- įų.” ,
bų Sąjungos kariuomenė y- 
ra milžiniška, gi Jungtin. 
Valstijų kariuomenė, paly
ginus ją su Tarybų Sąjun
gos kariuomene, esanti tik 
nykštukas, ir t.t.

Kodėl gen. Eisenhoweris 
taip minimizavo Amerikos 
kariuomenę? Tūli Jungtin. 
Valstijų kongrešmanai sa
ko: todėl, kad jis tuo būdu 
norėjo paskleisti propagan
dos už verstiną militarinę 
lavybą.

Kaip žinia, Amerikoje 
šiuo metu vedama didelė 
propaganda už tai, kad pra-

vedus įstatymą, pagal kurį 
kiekvienas jaunas vyras bū
tų mokomas militarinio 
mokslo. Tam Amerikos 
žmonės priešinasi. Dėl to 
generolai ir kiti bando ki
tokiais būdais jiems įdiegti 
propagandos, kūd tik jie 
nesipriešintų verstinam mi- 
litariniam laivinimui.

Kad Tarybų Sąjungos 
armija yra didesnė, dalei- 
džia daugelis amerikiečių. 
Bet juk ir Tarybų Sąjun
gos žemė didesnė — apie 

sykius tokia, kaip 
Jungt. Valstijos; Tarybų 
Sąjungos rubežiai milžiniš
ki, palyginti juos su Ame
rikos rubežiais. Amerika iš 
trijų pusių beveik apsup
ta okeanais, gi Kanada ir 
Meksika — silpnutės ir jos 
niekad Amerikai jokio pa
vojaus nesudarys. Be to, 
Amerika turi atominę bom
bą ir ja didžiuojasi,— kai 
kurie net sako, jog atominė 
bomba galinti suvaidinti 
sprendžiamąjį vaidmenį ka
re. '

Tuo būdu, kiekvienam 
aišku, jog toks “nusižemi
nimas”, kokį padarė gen. 
Eisenhoweris, - yra atliktas 
tam tikrais propagandi
niais sumetimais ir mes 
manome, jog šitie kongres- 
manai — Dewey Short ir 
Leo E. Allen, — yra teisin
gi savo išstatytame kalti
nime generolui.
PLIAUŠKIA NIEKUS 
IR TIEK!

Tūlas kun. B. Mikalaus
kas rašo Pittsburgho ”Lie- 
tuvių Žiniose” .rašinį, pava
dintą “Motina prie sūnaus 
kapo, komunisto nužudy
to.” Girdi:

“Pamiškėje, netoli mū
sų kaimo, yra supiltas * ka
pas, ant to kapo mažytis, 
mažytis kryželis, kad tikė
jimo priešai jo nepastebė-

Kas tame kape? ,
“Jis krito, gindamas tė

vynę, ją pašvęsdamas savo 
vos pražydusios jaunystės 
krauju. Jis padėjo galvą, 
begindamas savo motiną tė
vynę, kurią taip karštai 
mylėjo...”

Skaitytojas, be abejoji
mo, paklaus: kur tas “mūsų 
kaimas,” apie kurį kun. 
Mikalauskas rašo? Kas tas 
“jis”, kurisv padėjo “savo 
galvą?” Kas tas “komunis
tas”, kuris jį nužudė?

Taip, skaitytojas, bet ku
ris skaitytojas, turėtų to 
klausti, bet kun. Mikalaus
kas jam neduoda ir neduos 
atsakymo. Kunigas, — ku
nigiškai pliauškia, pats ne
žinodamas, ką jis pliauškia. 
Jis pliauškia, jis pliovoja a- 
pie kaimą, apie kapą, apie 
komunistą, apie kryželį— 
pliovoja tik tam, kad plio- 
voti, kad niekinti Tarybų' 
Lietuvą.

Kad tokių kvailų “rašyto
jų” yra, — paprastas daly
kas. Bet kai atsiranda to- 
kių laikraščio . redaktorių, 
kurie spausdina savo laik
raščio skiltyse tokias plio- 

tįkimas, — tik pas Amerik. 
lietuvius Lietuvos priešus 
tokių laikraščių redaktorių 
gali surasti.

Washington, — Senato
rių - kongresmanų komite
tas užgyrė sumanymą pas
kirti $6,857,000 “Amerikos 
Balsui”; tai yra, radijo pro
pagandai į kitus kraštus. z

Washington. — Genero
las Eisenhower reikalavo ir 
taikos metu rekrutuot mo
teris pagelbininkes armijai 
ir laivynui — WACs ir 
WAVEs.

FLORIDA MAN TAIP 
ATRODO

Draugas Jona£ Vilkelis 
Laisvės numeryje 145-me 
mane bara; kad rašydamas 
iš Floridos prirašęs daug 
“visokių išpūstų ir nebūtų 
blogumų.” Argi jau ištikro 
tie dalykai nebūti?

Jis ^sako, į dvi dienas 
išsprendžiau 365 dienų oro 
padėtį. Viena, ten buvau ne 
dvi dienas; antra, nesiė
miau išspręsti visų metų 
oro padėtį, o tik gavau ge
rą supratimą. Pasakymas: 
“ūkas stovi veik kas mielą 
dieną”, pats pasako, kad 
ne kiekvieną dieną.

Kada kalbėjau apie ūką- 
miglą, tai prisiminiau ir jo 
blogas puses. Ar ir čia ne 
logiška? Argi ne tiesa, kad 
migla-rasa nuo mašinų nuė- 
da dažus?

Kodėl nepasiėmiau Pietų 
Amerikos skorpionams ir 
termitams išaiškinti ? Kad 
ten nebuvau nuvažiavęs, 
todėl tenkinaus Floridos 
“Dievo sutvėrimus” prisi
minti. Kas čia blogo, kad 
supažindinau skaitytojus 
su jų blogomis pusėmis?

Kad visokiems žemės 
šliaužiams Florida patogi, 
tai žinomas faktas. Ten 
randasi ir ūkių, kuriuosė 
augina krokodilius. Gyva
tes prisiminti argi nuodė
mė? Nebijokite, žmonių 
neišgązdinau, o išėję į prie-

DARBININKŲ SVEIKATA
, J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

DAKTARAS JONAS 
KAŠKIAUČIŪS SAKO:

Vasara — Saulė, Oras, 
Maudynės. Tam ir yra va- 
'sara, kad dažniau galėtu
me pasinaudot jos gėrybė
mis, susigretinti su gamta, 
pasisemt sveikatos- jėgų ir 
energijos.

Nuosaikiam, gerai nusi
teikusiam žmogui vasara 
gali duot daug gero. Tik, 
susimildami, neperdekit — 
nei su saule, nei su maudy
nėmis, nei su gulėjimu sau
lės atokaitoj. Nuosaikumo 
reikia visur ir visada.

Pradėkit pratintis prie 
saulės palaipsniui. Negerai 
staigiai pajūryj ..gulėt nuo
gam saulėj visą dieną. Gali
ma pavojingai apsideginti 
ir pagadint sveikatą. Pra
džioj pabūkit kartais ore, 
kur savo darželyj, vien
marškinis, pusplikis, kada 
tik pasitaiko proga. Tegul, 
nuo saulės pamažu pasida
rys jums oda rusvesnė ir 
atsparesnė, kad ir ilges
niam saulės veikimui.

Pirmutinį kartą išvažia
vę pajūriu, ilgai saulėj ne
būkit. Jei visai nuogas arba 
beveik visai, tai pakaks 
pusvalandžio. Paskui apsi- 
vilkit ir vengkit karštos 
saulės. Kitą sekmadienį ar- 
bd> kitą dieną galėtumėt ir 
ilgėliau pabūt saulėj. Pas
kiau ir dar ilgiau, bet ne 
perilgai.

Bet atsiminkit: drybsot 
saulėj visą mielą dienelę 
niekam nėra sveika. Nuo 
trumpų saulės maudynių 
visas organizmas gauna ge
ro paaks tinimo. Daugiau 
pasidaro kraujo, oda lieka 
atsparesnė, medžiagų apy
kaita veiklesnė, raumenys 
miklesni, liaukos veikles
nės. Vadinas, čia saulės vei
kimas buna geras, jei neil
gas.

Visai atvirkščiai, jei gu
lėsite labai ilgai saulėj. Nuo

miestį. bus atsargesni.
Vilkelis tvirtina, kad aš 

tik važiavau Tampa miesto 
gatvėmis, kaip galėjęs ma* '<■ 
tyti namų kambarių neples* 
teriuotas sienas? Kodėl tik 
važiavau? Dar ir kojas tig
rių. Tikrai ten yra tokių* 
namų.

Lietuvių Tampos mieste 
Vilkelis irgi tesurado tik 
du, o aš —• vieną. Jeigu 
kas atvažiavo man ten 
esant ar išvažiavus, tai už 
tą neimu atsakomybės. 

^Daug kas atvažiuoja ir iš
važiuoja. Pastovūs gyven- ~ 
tojai skaitomi, o ne kiek per 
miestą pervažiuoja.

Taip, Florida yra arti ek
vatoriaus »— pusiaujo. Ne 
atstumu, o klimatu. Arčiau- , 
sias žemės kampas Jungti
nių Valstijų, todėl klaidos 
nėra kas nors pasakyti apie 
jo tropišką ar pusiau tro
piką klimatą ir kitas savy
bes. Vieniems tokis klima4 
tas patinka, kitiems — ne. 
Kam jau čia taip akademiš
kai dalykas imti —skait
liuoti detališkai tolį?

Jonas Vilkelis prikiša, 
kad aš tiksliai rašęs apie 
Floridą iš neigiamos pusės. 
Ne tiesa, rašiau, kaip man 
atrodo. Daleistina, kad ir 
daugiau kam taip atrodys. 
Skaitę apie Floridą iš abie
jų pusių, nesijaus suviltais.

Jonas Gužas.
...............

V

to apsilpsta visas organiz- 
mąs. Išsivysto mažakrau- 
jingumas,. . nervingumą^, 
privargsta širdis nuo karš
čio, išsisemia liaukos, jau 
nekalbant apie pavojingus 
apsideginimus.

Jei jau kada būtinai ilgė
liau pabūt saulėj, suvilgykit 
gerai kūną kokia alyva ar 
aliejum. Tatai pakerta uit- 
ra-violietinių spindulių vei
kimą, o tie spinduliai, jei 
perdedi, kaip tik ir suga
dina tau visą organizmą.

Kūdikiai, silpni seneliai, 
su aukštu kraujospūdžiu 
turi saugotis ir nebūt ilgai 
saulėj.

Maudytis, paplaukyt ge
rai, bet nešokinėti vande
nin, nesinarstyt, nes iš to 
dažnai pasidaro veido olų 
slogos, sinusitai, nosų, ger
klės, ausų ir akių įdegimai. 
Nebūkite ilgai vandeny,, y- 
pač šaltam vandeny, nes ta
tai silpnina visą organizmą. 
Trumpai apsiplaut, kad ir 
labai šaltu vandeniu, yra 
naudinga, Paskui reikia ge
rai kūną išbraukyt rankš
luosčiu.

Kai kur pajūriuose yra 
ir pirtys, su karštais ga
rais. Pasišutint galima, bet 
geriau ir čia neperdėt. Pa
jūriuose ir maudynėse gali
ma apsikrėst ir parazitini* 
mis odos ligomis, ir čia ne- 
taip jau lengva išsisaugot.

PARDUODA DU MILIŪ
NUS PANTŲ

Washington. — Jungtim 
Valstijų karo departmentas 
paskelbė pardavimui apie 
du milionus dirbtinių dan
tų, kuriuos buvo supirkęs 
karo metu. z

Wildwood, N. J. — Sulū
žo tiltinis; pajūrio “šaligat
vis” (boardwalk), kuomet 
liepos 4 d. perdaug žmonių 
ant jo suėjo. Sužeista bent 
40 asmenų.

■
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Vaistas, nuo Kurio Tunka 
Kiaulės, Mažiau Ėsdamos

Atrasta vaistas, nuo ku
rio kiaulės greičiau nusipe
ni, nors mažiau ėda. Tas 
vaistas vadinamas thioura
cil. Jis mažina kaklinės (ar
ba thyroidinės) liaukos 
veiklumą.

Kuomet kaklinė liauka 
persmarkiai veikia, tai ir 
žmogus negali sudiktėti. 
Kiekvienas, turbūt, pažįs
tame žmonių, kurie daug 
valgo, bet visuomet sudžiū
vę, kaip šakaliai.

Kaklinė liauka pas žmo
gų ir pas gyvulius yra iš 
esmės toks pat dalykas. Jei
gu sudžiūvėlis, “prakaulis” 
žmogus vartotų thiouracil 
vaistą, suprantama, kad ir 
jis eitų riebyn, nes, kaip 
minėta, šis vaistas daro 
lėtesnį kaklinės liaukos 
veiklumą.

Tačiaus niekas lietuvi 
pats thiouracil vaisto nau
doti, be gydytojo patarimo. 
Nes jeigu thiouracil nusilp
nins kaklinės liaukos veiki
mą, tai žmogus gali nustoti 
energijos ir tapti tinginiu, 
sudribusiu “mėsos šmotu.”

Kas kita yra kiaulė. Jai' 
nereikia nei fiziniai dirbti 
nei protauti. Jos pareiga 
yra auginti savo raumenis 
ir lašinius. O thiouracil, lė
tindamas kiaulės kaklinės 
liaukos veiklumą, kaip tik 
ir padeda jai atlikti tą pa
reigą.
Patyrimas iš Kiaulių 
Penėjimo

Mokslininkai New Jersey 
valstijos žemdirbiškų ban
dymų stotyje dėjo po trū-

Česnakas, Kenksmingą 
Bakteriją Naikintojas

Jau • keletas metų, kai 
Sovietų mokslininkai paty
rė, jog svogūnai (cibuliai) 
ir česnakai naikina kai ku
rias negeistinas bakterijas. 
Tuomi susidomėjo ir medi- 
kaliai Amerikos mokslinin
kai.

Kadangi česnakas nepa
togu nešiotis, gali suvysti ir 
sugesti, tai amerikiniai 
mokslininkai bandė dirbti
niai pagaminti tokią kaip 
česnako medžiagą, kuri 
naikina • tas bakterijas. 
Bandymai, galų gale,-pavy
ko ir dabar jau laboratori
jose dirbama ta česnakinė 
medžiaga. Apie tai prane
šė dr. L. D. Small neseniai 
įvykusiame Amerikos Che
mikų Draugijos suvažiavi
me Atlantic City, N. J.

Jisai su savo bendrais 
Sterling-Winthrop labora
torijoj dirbtiniai pagamino 
ir kelias kitas medžiagas, 
giminingas česnakinei. Pa
sirodė, kad šios medžiagos 
sustabdo ir tokias ligų bak
terijas, kurių penicillinas ir 
streptomycinas negali sus
tabdyti. S. L.

Proto ligoniai užima dau
giau negu pusę viso lovų 
skaičiaus Amerikos ligoni
nėse.

Mineralai Oisteriuose
Oisteriuose, be kitko, yra 

vario, mangano ir geležies 
— reikalingų žmogaus kū
nui mineralų; juose taip 
pat yra kalcio, fosforo ir 
iodo, kurių taip pat reikia 
sveikai žmogaus mitybai. 

pūtį thiouracilo į ėdesį de
šimties penimų kiaulių. Ki
ta dešimtis kiaulių buvo 
penima tokiu pat maistu, 
bet be thiouracilo. Visos 20 
kiaulių svėrė lygiai po 200 
svarų, kuomet buvo pradė
tas šis bandymas.

Praėjus 38 dienoms, de- 
sėtkas kiaulių, gavusių 
thiouracil savo ėdesyj, svė
rė viso 610 sv. daugiau, negu 
iš pradžios. O kitam desėt- 
kui kiaulių, kuriom nedavė 
thiouracil, pen 38 dienas pri
augo tiktai 470 svarų svo
rio.

Gaudamos thiouracilo, 
kiaulės tuo laiku sunaudojo 
viso po 524 svarus ėdesio 
dėl kiekvieno 100 sv. svorio 
priaugimo. O kitas desėt- 
kas kiaulių, kuriom neduo
ta thiouracilo, suvartojo 
po 723 svarus ėdesio dėl 
kiekvieno 100 svarų priau
gimo.

Tatai parodo, kaip daug 
ėdesio galima sutaupyti, 
kur didelis kiaulių skaičius 
penimas.

Thiouracil yra palyginti 
naujas vaistas ir jis dar ne
pardavinėjamas p 1 a čiam 
naudojimui. Toliau bus dau
giau thiouracilo prigamin
ta. Farmeriam, tačiaus, tu
rės būti dūotas įspėjimas, 
kad jie neduotų thiouracilo 
paršiukams, ir jaunoms 
kiaulėms. Nes thiouracil 
trukdo jaunų gyvulių augi
mą. Tinkamiausias laikas 
thiouracilą vartoti yra per 
paskutines 45 kiaulių penė
jimo dienas. N. M.

Viduriai Pasigamina 
Bent Tūlą Vitaminą

Jau gana seniai patirta, 
jog karvių viduriai pasiga
mina tam tikrą kiekį B vi
taminų, kuomet jų trūksta 
pašare. ,

Paskutiniu laiku moksli
ninkai laboratorijoj sužino
jo, kad žmogaus ir žiurkės 
viduriai perdirba panto- 
thenyli alkoholį į vieną iš 
svarbiųjų B rūšies vitami
nų, kuris vadinamas panto
thenic rūkštim.

Bet nereikalaukite saliū- 
nuose pantothenylio alko
holio — jis nepardavinėja
mas paprastam gėrimui.

Columbijos Universiteto 
profesorius dr. Harry H. 
Shapiro išėmė danties die
gą iš jaunučio katuko ir į- 
dėjo jį katei vieton tik ką 
ištraukto danties. Ir iš ka
tuko danties diego užaugo 
katei sveikas, normalus 
dantis.

Beje, jau gana seniai byi- 
vo daryta bandymai įdėti 
vieno žmogaus dantį vieton 
ištraukto kitam žmogui 
danties. Daugumoj atsitiki
mų svetimas dantis nepri
gijo, o retesniuose atsitiki
muose kito dantis prigijo 
svetimoje burnoje ir tarna
vo per tam tikrą laiką. Vie
nam kitam pavykę svetimu 
dantim džiaugtis net keletą 
metų. S. D.
NESENŠTANTTVIšTA

Pas Lavere Hewitt, Ma
rengo, III., randasi taip va
dinamos Rhode Island rau
donosios veislės višta, jau 
21. metų senumo, bet dar 
vis tebededanti kiaušinius.

SĄRANČIŲ - SKĖRIŲ UŽPLŪDIMAS--- 
NAUJA RYKŠTĖ, ĮVAIRIOM TAUTOM

Kokių Keistumų Kartais Būna • 
-Gamtoj, pas Žmogų ir Gyvūną

Apie 4,000 metų pirm 
krikščionių gadynės, skė- 
riai-šarančiai Egipte suri
jo visą žolę, medžių lapus, 
daržoves, laukų javus ir 
“kiekvieną augantį daiktą,” 
kaip sako Biblija. Ta bibli
jinę rykštė — skėriai per 
amžius kartotinai plakė ir 
kitus kraštus.

Skėrių užplūdimas da
bartiniu laiku gręsia nu
šluoti derlius Chinijoje, vie
noje alkaniausių pasaulio 
šalių. Didžiuliai skėrių mig- 
lynai numatomi Argentino
je, Ekvadore ir Uruguaju- 
je, Pietinėje Amerikoje. 
Skėriai spiečiasi Italijos sa
loj Sardinijoj, ir Franci jos 
saloj Korsikoj. Jie gali per
simesti ir į pačią Italiją ir 
pietinę Franciją.

Karo metu kova prieš 
skėrius ' buvo daugumoje 
vietų apleista; todėl dau
giau jų prisiveisė.

Tvirtinama, kad Jungtin. 
Valstijoms ir Kanadai ne- 
grūmoja pavojingas skėrių 
antplūdis; tačiau pripažįs
tama, kad ir šiuose kraš
tuose jie gali padaryti mi
lionus dolerių nuostolių ja
vams ir vaisiams.

Jungtinės Valstijos nuo 
senų laikų ryžtingai kovo
ja prieš skėrius-šarančius, 
o vis dėl to ir šioje šalyje 
tarp 1936 ir 1945 metų jie 
nuteriojo javų už 400 milio
nų dolerių.

Žemdirbystės departmen- 
tas iš Washingtono ir vie
tinės valdybos geriausiais 
žinomais būdais naikino 
skėrius. Jeigu nebūtų dėta 
tų pastangų, tai skėriai per 
tuos devynerius metus bū
tų suriję''dar 600 milionų 
dolerių vertės javų.

Skėriai laiks nuo laiko

VIENOS KATĖS DANTŲ 
PRIGYDYMAS KITAI

KĄ JUMS REIKŠTI) VERSTINA SVEIKATOS APDRAUDA?

TELEPHONE
8TAGG 2-5048

- " ' t ■■ '

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitSs pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
i 

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems PaSarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

H ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
i • Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Labai reikia įstatymo ap- 
draust amerikiečių sveika
tai. Tuo tikslu yra įteikti 
kongresui du sumanymai. 
Bet dalykas taip lėtai ima
mas, kad dabartinė kongre-' 
so sesija nepradės jo net 
svarstyti, sako pranešimai 
iš Washington©. Tuo tarpu 
milionai žmonių serga, ne
turėdami pinigų gydyto
jams bei ligoninėms. Dėl 
lėšų stokos tūkstančiai ir 
miršta pirm laiko.

Koks rimtas dauguome- 
nės sveikatos klausimas, 
matysim iš sekamųjų skait
menų. Skaitmenys yra sau
sas dalykas, kol jie mūsų 
nepaliečia, bet jeigu jie yra 
perspėjimas mums patiems, 
tai ir numeriai darosi įdo
mūs.

25 milionai amerikiečių 
serga chroniškomis ligomis 
ir milionas nuo tų ligų mir
šta per metus.

10 milionų kenčia nuo 
sužeidimų; 8 milionai serga 
protligėmis, >6,850,000 —šir
dies ir kraujagyslių ligo
mis.
Vėžio Ligoniai

17 milionų dabartinių a- 
merikiečių mirs nuo vėžio, 
jei nebus surasta tinkames
nio gydymo. Užpernai vė
žys numarino 177,464 žmo
nes šioje šalyje.
Smarkiausia Giltinė

Širdies ligos yra pikčiau-' 
šia giltinė. Jinai į kapus 
nuvarys 58 milionus gyve
nančių dabar amerikiečių, 
jeigu nebus, atrasta geres- 

užplūsta ypač plotus, pra
dedant nuo Wisconsino ir 
Illinojaus valstijų ir einant 
į vakarus iki Washingtono 
ir Oregono valstijų.

Valdiniai žemės ūkio spe
cialistai kas metai skai
čiuoja skėrius ir jų pridė
tus kiaušinėlius tam tik
ruose sklypuose, kur skė
riai labiausiai tarpsta. O iš 
tų apskaičiavimų galima a- 
pytikriai atspėti, kiek skė
rių privis tose srityse se
kamais metais. Naminiams 
skėriams naikinti yra bar
stomas ėdesys, užtaisytas 
aršeniko nuodais.

Bet nėra užtikrinimo 
prieš daugybės šėrių sulė- 
kimą bei atrėpliojimą iš ki
tų kraštų.
žuvėdros Padėjo Apsigint 
Nuo Skėrių

Prieš kelias dešimtis me
tų- didžiulės eibės skėrių 
užplūdo Salt Lake sritį, 
Utah valstijoj. Tuomet žu
vėdros padėjo apginti tą 
plotą nuo bado. Jos per 
tūkstantį mylių nuo vande
nyno lakstė, gaudė ir rijo 
skėrius.

Paskesniais laikais pana
šiai žuvėdros patarnavo 
žmonių kovai ir Oregon 
valstijoje. Labai daug skė
rių jos sulesė. Žmonės su
naikino likusius skėrius 
chemikalais, liepsnų švirkš- 
tuvais ir kitais būdais. Be 
kitko, jie iškasė griovius, 
duobes ir pripylė kerosino, 
kur daugybė skėrių sukri
to. Tuomet kerosinas ‘buvo 
padegtas.
Skėrių Veislingumas

Šiemet skėriai padarė jau 
daug' nuostolių javams 
šiaurinėje Afrikoje. O Ita
lijos saloje Sardinijoje Jie 

niu gydymo būdų.
Tokius skaitmenis surin

ko dr. Howard Rusk,' žy
mus New Yorko Universi
teto profesorius.

Vargas beturčiams gydy
tis miestuose; dar blogiau 
farmų apskrityse ir mažuo
se miesteliuose. Jungtinėse 
Valstijose yra 533 tčkios 
apskritys, kur kiekvieniem 
trim tūkstančiam gyvento
jų tenka tik vienas gydyto
jas.

Be to, 97 milionai ameri
kiečių neturi gana pinigų, 
kad galėtų apmokėt už ope
raciją ar kitą rimtą patar
navimą ligoje.
Sveikatos Apdraudos 
Biliai

Pernai kongreso komite- 
tetai ištisus mėnesius svar
stė Wagnerio-Murray-Din- 
gelio bilių, siūlantį i vest 
verstiną sveikatos apdrau- 
dą žmonėms, kurie per me
tus gauna ne daugiau kaip 
$3,600 pajamų. Po visų dis
kusijų šis bilius padėtas 
ant lentynos. Dabar sena
to komitetas gerovės ir 
darbo reikalais, kalbasi apie 
republikono senator. Tafto 
bilių dėl sveikatos apdrau
dos.

Pagal vieną ir kitą bilių, 
reikėtų mokėti 3 nuošim
čius algos ar kitų pajamų 
į apdraudos fondą.

Tafto bilius sako: Wa
shingtono valdžia skirs val
stijoms tam tikras sumas 
pinigų. Valstijos apmokės 
gydytojams ir ligoninėms 

dabar antri metai paeiliui 
naikina derlių.

Skėriai yra gana veislūs. 
Skėrio pataitė per vieną 
sausą, karštą vasarą pri- ’ 
deda žemėn iki 400 kiauši
nėlių, bet jeigu vasarinis 
sezonas šaltokas, tai tik 
40 kiaušinėlių. Paprastai 
praeina keli metai, iki pri- 
siveisia tiek skėrių, kad jie 
sudaro didelį pavojų. Ry
tinėse šios šalies valstijose 
nebūąa jų užplūdimų.

Skėrių yra įvairių veis
lių. Viso pasaulyje suskai
tyta- apie 12,000 skirtingų 
jų rūšių. Amerikiniai skė
riai yra nuo pusantro iki 
pustrečio colio ilgio.
Cikados

t Rytinėje Jungtinių Vals
tijų dalyje laiks nuo laiko 
pasirodo savotiški žiogai 
(cikados), kuriuos ameri
konai klaidingai vadina 
“17-metiniais skėriais.”

Šie žiogai pasirodo už 17 
metų pp ,jų kiaušinėlių pa
dėjimo. Žiogų išperos per 
17 metų minta medžių ir 
krūmų šaknimis giliai že
mėje. Ūmai birželio mė
nesį žiogai - išperos išlenda 
viršun dideliais būriais ir 
apipuola medžius. Jie nuė- 
da medžių lapus ir apgrau- 
žia net šakas ir kamienus, 

co daugiausiai kenkia jau
niems vaismedžiams. Bet 
bendrai šie žiogai, nepadaro 
perdidelių nuostolių.
Skėriai Kaip įVIaistas

Naujajame Bįblijos Tes
tamente skaitome, kaip Jo
nas Krikštytojas mito skė
riais su medum. Jie minimi 
ir kit. Biblijos vietose kai
po maistas. Bet mums skė
riai tai tik žalinga šlykšty
bė. J.C.K.

už patarnavimus žmonių 
sveikatai. Kiekviena valsti
ja ir jos miestai bei apskri
tys galės pasigaminti vieti
nes taisykles, kaip gydyto
jai ir ligoninės aptarnaus 
žmonių sveikatą, kokie at
lyginimai bus skiriami už 
medikalę pagalbą ir t.t.

Bet jei būtų duota tokia 
pilna valia miestams ir ap
skritims, tai daugelyje vie
tų galėtų būti visai blogi 
sveikatiniai patarnavimai 
gyventojams, kaip įspėja 
dr. Rusk.

Tafto bilius nesiūlo išla
vinti daugiau gydytojų, 
slaugių ir kitų specialistų, 
kurie būtų reikalingi, išlei
dus tokį įstatymą. Jis ne
skiria jokių lėšų naujiems 
moksliniams bandymams 
medicinos srityje. Taftas 
nekalba nė apie klinikų ati
darymą sveikatai tyrinėti.

Tafto bilius reikalauja 
paskirti sveikatos adminis
tratorių, bet jokios tikros 
galios tam administratoriui 
neduoda.
Keistas šykštumas

Viso Jungtinėse Valstijo
se per metus išleidžiama 
tiktai apie 20 milionų dole
rių tyrinėjimams ligų ir jų 
gydymo priemonių. Tie 20 
milionų susidaro iš valdžios 
skiriamų lėšų, iš privačių 
aukų ir mokslinių organiza
cijų pinigų. Argi tad neap
leidžiami sveikatos reikalai, 
palyginus su valdžios išlai
domis kitiems tikslams?

Taip antai, prekybos de-

AŠTUONLYPIS 
ĄŽUOLAS

Broodhaven, Miss., pas 
J. W. Penningtoną ūkyje 
randasi didelis aštuonlypis 
ąžuolas, iš vieno kelmo iš
augęs aštuoniais medžiais 
greta viens kito.

NEGYVO ŽALČIO UODE
GOS KRUTĖJIMAS

Kai kurie žmonės sako, 
kad negyvo žalčio uodega 
krutanti tik iki saulės nusi
leidimo. Tikrenybėje saulė 
su tuomi neturi nieko ben
dra. Žalčio uodega kartais 
kruta gana ilgai po to, kai 
jis jau, esti nugaišęs, bet 
tai paeina nuo ypatingos 
žalčio nervų sudėties, o ne 
nuo ko kito.
GREENLAND!)
MEDIS

Beržas yra vienintelis 
medis, augantis Greenlan- 
de..

partmentas • Washingtone 
išleidžia 275 milionus dole
rių per metus tyrinėjimams 
naujų, pagerintų įrankių ir 
priemonių fabrikams. Šie
met kongresas paskyrė 
daugiau kaip 29 milionus 
dolerių žemdirbystės de- 
partmentųi tik tyrinėti au
galų ir gyvulių ligas ir ieš
koti vaistų prieš jas.

O sveikatos reikalų tyri
nėjimams, pamatinei kovai 
prieš žmonių ligas per me
tus ateina tiktai 20 milionų 
dolerių, krūvon sudėjus val
džios duodamas lėšas ir 
privačias aukas!

Žinovai skaičiuoja, kad 
reikėtų 200 milionų dolerių 
per metus vien tyrinėji
mams širdies, džiovos ir 
vėžio ligų. O biliuje dėl 
sveikatos apdraudos turėtų 
būti skiriama gana pinigų 
ir naujoms medicinos kole
gijoms ir mokykloms, kur 
būtų lavinami įvairūs pa
reigūnai, nes jų reikės, no
rint iš tikrųjų vykdyti svei
katos apdraudos įstatymą.

Bet skurdus Tafto bilius 
šių reikalų nemato.

N. M.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Liepos 7* 1947.

ŽĄSŲ GUDRUMAS
Žmonės vieni sako, kad 

žąsys yra gudrios, o kiti— 
kad jos kvailos. Tikrenybė
je žąsys yra gudrios. Tūli 
paukščių žinovai tvirtina, 
kad žąsys yra inteligentiš
kiausiomis už visus kitus 
paukščius pasaulyje. Žąsys 
gali būti mokinamos ir iš
moksta ištikimai pamėgti 
savo užlaikytojūs. Senovi
nėje Graikijoj vaikai drau
gaudavo su žąsimis, — jos 
vaikus taip ištikimai sau
godavo, kaip kad saugoja 
šuva.

PIRMIEJI AMERIKOS 
“DENTISTAI”

Senesniaisiais 1 a i kais, 
kuomet Amerikoje dar ne
buvo dentistų, skaudančius 
dantis ištraukti žmonės ei
davo pas kalvius. Amerikos 
Revoliucijos laikotarpyje 
kalviai išlupdavo dantis, o 
auksoriai įdėdavo dirbti
nuosius, auksinius.

ŽUVYS SU KETU
RIOMIS AKIMIS

Ar randasi žuvų su ketu
riomis akimis? Ne visiškai, 
bet panaši į keturakę yra 
taip vadinama Anableps 
Dowei žuvis. Nors ji turi 
tiktai dvi, panašias į varlės 
iššokusias akis, bet jos akių 
sudėtis dvilypė, kiekviena 
pasidalinusi pusiau. Kuo
met anablepsė žuvis plau
kioja vandens paviršium, 
tai viršutinės akių dalys 
ieško plūduruojančio mais
to, o apatinės vaktuojasi 
nuo priešų iš vandens apa
čioje.

KAIP ŽMOGUS PRA
LENKTŲ ARKLĮ

Per keletą pirmųjų mylių 
bėgime arklys, žinoma, toli 
gražu' pralenktų žmogų. 
Vienok bėgimui tęsiantis 
pakankamai ilįiau, žmogus 
pralenktų arklį ir būtų lai
mėtoju. Tai dėl to, kad il
gainiui arklys pavargtų 

’eičiau, negu žmogus.



LICENSES 
.Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE la hereby given that License No. 
GB 1217 Ina bce>> Issued to the un-l-i> signed 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin 
County of

Beverage Control
Ave.'tt, Borough cf Brook lyu, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE la hereby given that License No. 
.GB 7021 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Beverage 
209 Nassau Avenue, 
County of

NOTICE Id hereby given that License No. 
GB 11245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of the 
Alcoholic 
197 Hull 
County of

Beverage Control Law a 
Street, Borough of Brooklyn 
Kings, to be consumed off th<

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB J631 has been issued to tha undersigned 
to sell beer at rėtail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Corttrol Law at 
79 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn,

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 olf the

MAK ABRAMS GEORGE

hereby given that License No.is
has been issued to the undersisii< J

County of 
premises.

ADOLF MOLLER

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

REISEN & ARTHUR REISEN 
(Park Del.)

hereby given that License No.

premises.
SALVATORE CURIALE, JR. (D)

premises.
JACK SOKOLOFF

Beverage
Av.-..

Kings, to

Control Law at 
Borough cf Piu.»kiyti, 
be consumed off the

NOTICE Js hereby given that License Np.NOTICE !• hereby given that License No. 
GB 7799 has been issued to thfl underelgned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
6204 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

GB 1800 Jfas been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail binder Section 107 of the 
Alcoholic 
156 Smith

Beverage Control Law al 
Street, Borough of Brooklyn

premises.
MARGARET BARBIERI

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

hereby given that License No.

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 

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

SAM SENKOWITZ

is _
has been issued to. the undersigned 

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

l-’PANX BORRIS

hereby given that License No. 
hai been issued to tho undesigned

NOTICE 
GB 8934

hereby given that License No.

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

Kings, to be consumed off the

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB |^93 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago 
167 Frank.in Street. 
Ccunty of 
premises.

is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off tlie

JOHN ZIELINSKI
hereby given that License No.NOTICE 

GB 7805 
to sell beer at retail under'Section 107 of the 
Alcoholic Beverago 
3073 Emmons Aver v.e, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM B.

is _ _ __
nr.s been hsued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GREENWALD

NOTICE is , _
GB 2236 has been issued to the 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.

LUCY USZYNSKI 
(Joe’s Grocery & Del.)

the

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

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

Beverago Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

WILLIAM BICA

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
1305 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. *

the

GEORGE REALMUTO

NOTICE 
GB 7044 
to sell beer 
Alcoholic 
202 , Stone 
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 olf the

MICHELE MARINO

No.

hereby given that License No.

NOTICE
GB 1821

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 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Kings, to be consume! off the

BEATRICE NOE

hereby given that License No.

No,NOTICE 
GB 7259 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage
149 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

premises.
GEORGE HADJISAVAS 4 
HARRY KAKOYIANNIS 
(Majestic Olive Oil Co.)

ANTONIO

is
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 7779 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
169 Norman Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

GEORGE

Control Lew at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SONDEJ

NOTICE 
GB 7184 
Alcoholic 
to sell beer 
299 Smith 
County of 
premises.

JULIA HIRSCHBERG, ADM.

Control Law ♦ At 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TORTORICI

is hereby given that License No. 
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 is hereby given that License No. 
GB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of tbe 
Alcoholic Beverage 
1541 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

P. LAING/

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

NOTICE 
GB 2141 
to sell beer at retail under Section 107 of tho 
Alcoholic Beverage
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
EDWARD

Kings, « to

No.

Control Law at

be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 695-8 l as b-en issued to the un !•• •»;*, ,,j 
to sell beer at retail under Section 107 of tho 
Alcoholic 
272 Albany 
County of 
premises.

No.

Beverage Control Law, at 
Axcnue, Borough ;.f Br >ok>y< ,

Kings, to be consumed off tho

Er-ITH KATZ
GELB &

((Gelb’s Dairy)
HERBERT LOFFM1N

hereby given that License No.

hereby given that License No. 
un I »rdgned

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

is _ _ 
has been issued to the undersigned

ANTHONY DUTKOWSKY

the

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

NOTICE is
GB 2143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
2351 Pacific Street, 
County of 
premises.

Kings, to

JOSEPH

is

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

Control. law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CASANO

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

Kings, to

LOUIS

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

VOGEL

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

No,

at retail under Section 107 of the 
Beverago Control Law at 

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

KATHERINE NAHIRNY

NOTICE 
GB 9532 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY MONTEVERDI

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

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE 
GB 242 1 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
632 Liber-y /benu-. Borough of BrooiJtu. 
County of Kings, to be consumed'off 
premises.

is
Ims o.-en if sued to the

JOSEPHINE ARCARA

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. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumul off 
premises.

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

the

No.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 Beverago Control Law at 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Qff 
premises.

ISRAEL & HERMAN GUTTOFF 
(Guttoff Bros.)

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 7791 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Boverago Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of 
Ccunty of 
premises.

Beverage Control Law 
i Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

GEORGE BROWN

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

NOTICE 
GB 2449 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
320 Central Avenue, 
County of Kings, to 

^premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off ne

the

ROSARIO PATERNO

is hereby given that License 
Jas been hsued to the lu-d-s.-ii

NOTICE 
GB 2117 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
731 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SABINO DE

■ No. 
igned

Control Law at 
Borough rtf Brooklyn, 
be consumed off the

CRESCENZO

No.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 Beverago 
890 Liberty Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

FRANK

NOTICE is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

PARISI

hereby given that License -No. 
GB 7252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
jl remises.

Kings, to be consumed off the

EMANUEL FELL

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

NOTICE 
GB 2373 
to sell beer at retail under Section 107- of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

CARL ACCARDI

hereby given that License No.

NOTICE 
GB 7320 
to sell beer 
Alcoholic 
C18 Mar-.-y 
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 Brn.iklin, 

Kings, to be consumed off the

No.

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

is 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue, BBorough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off ♦ he

LOUIS COHEN

HENRY SCHIERENBECK

is hereby given that License 
has been issued to the Undersigned

No.

NOTICE 
GB 2429 
to sell beer 
Alcoholic 
92 Berry 
County of 
premises.

hereby given that License No.Is
ba3 been issued to the undersigned 

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

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

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

the

VALERIA MISKIELOIC

No.

BOSCO 
& Sons)

FRANK 
(F. Boso 

(Italian-American Grocery)

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE 
GB 1576

, to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic ’ Beverage Control 
5811 
County of 

premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

' Beverago Control Law at 
8th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off th"

ISADORE BRODT

NOTICE
GB 2227 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — Sth Aveflue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed eff the 
premises.

hereby given that License No. 
ij-;ntd

is 
has been issued to the un-.l

JOSEPH SCHWARTZ

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

is hereby given that License 
has been issued to the un lersigned

Beverage 
52nd Street.

Kings, to

SAMUEL

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEISEL

NOTICE 
GB 2177

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

to sell beer at retail under Jšection 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
120 Atitui-.'n Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

, premises.
NIKOLAUS & HERMAN MULLER

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

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

Kings, to be consumed off

CHARLES SCHATZEL

NOTICE 
OB 2328 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Is hereby given that License 
has been issued to the undei signed

No.

Kings, to be consumed ctf the

LEO SPRINGER

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

the

LILLIAN RUSSAKOFF

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.NOTICE 
GB 2613 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control L»w at 
169 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to

BERTHA
(Adler’s

NOTICE

be consumed off the

ADLER 
Dairy)

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

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

Control Law at

MICHAEL MILLER
(Michael’s Food Center)

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

the

No.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, 
Kirigs, to be consumed off

MICHAEL MILLER 
(Penny Profit Fool Center)

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 7191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Bushick Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL COOPERBERG

tlie

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

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

ANDREW STEFURA

hereby given that License No.

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 
premises.

NICK FRANCAVILLA

the

No.

NOTICE 
GB 2043 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
231 Rockaway Ave., 
County of 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

CARL MATTIA

hereby given that License No.

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

is
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License 
GB 13733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago 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 Flathyids Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off • the 
premises.

ings, to be consumed off • the

SARAH KRAMER

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

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

IRVING & MOSES GLEICHER

the

(R)
NOTICE is hereby given that License 
GB 2516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seętiąn 107 of the 
Alcoholic Beverage 
109 Montague Street, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

CHARLES ADICKES

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

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.

Kings, to be consumed off the

BEN DUBINĖTI’

NOTICE
GB 7116

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

to sell beer at retail under Section 107 of the j 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off

ANNETTE BARISON

the

NOTICE
GB 1747

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

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
1438 . — Broadway, 
County of 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MARGARET SIMON

NOTICE 
GB 1730 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
4015 —, Avenue T, 
County of 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

GAETANO VOLPE

NOTICE 
GB 1376 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
7 61 Rogers 
County of 
premises.

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

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

SOLOMON

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

DAVIDOFF

the

NOTICE 
GB 7042 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago^ 
9701 Farragut Road, 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has h.een issued to the undersigned

Kings, to

HENRY

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tlie

MILLER

NOTICE 
GB 1740 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 

:County of 
premises.

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

Kings, to be consumed off tlie

MAX PRELLER

hereby given that License No.NOTICE 
GB 1681 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
1701 — 
County of 
premises.

is 
has been issued to the undersigned

Beverage 
62nd Street,

Kings, to

PATSY

is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed ctf the

ROMEO

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

NOTICE 
GB 2079 
to sell beer at retail undei- Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
202 Howard Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

JOSEPH

is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LO BUE

NOTICE 
GB 1641 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
750 Coney 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2649 
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)

the

NOTICE
GB 2439

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic
266 Stagg 
County of 
premises.

No.

Law atBeverage Control
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOHN BALKUS •

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

WILLIAM T, HARMS

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 Law at 
105 — Avenue C, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off

No.

the

NOTICE 
GB 1704 
to sell beer 
Alcoholic 
315 Stagg 
Ccunty of 
premises.

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

at retail u'Mer Section 107 of the 
Beverage Control Law at

Street
Kings,

Control Law 
.Borough of Brhoklyn, 

to be consume! off the

NOTICE 
GB 1245 ... 
to sell beer 
Alcoholic 
650 Coney 
County of 
premises.

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

Beverage 
’ Island 

Kings,
MfftlRIS NATHANSON

Control Ixiw at 
Ave., Borough of B’lyn, 
to be consumed off the

No.

HARRY BRONSTEIN
hereby given that License No.NOTICE 

GB 7435 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
569 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is 
has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed eff the

ANNA CARDINELLI

NOTICE
GB 2133

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

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage .Control Law at 
581 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

No.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2385 has been issued to the 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,

Kings, to be consumed opf the

MAX MINSKY

hereby given that License No.

KALMAN STAHL HARRY HART

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

NOTICE 
GB 1552 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Pk. West, Borough of B’klyn, 
County cf Kings, to be consumAl off 
premises.

is
has liecn issued to the undersigned

JOSEPH STARK 
(New Deal Food Stores)

the

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

NOTICE 
GB 7235 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
67 Webster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GENNARO PALOMBA

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

NOTICE 
GB 1899 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf 
premises.

MARION MACK STEWART

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1813 had been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
332 Foster 
County (Of 
premises.

at retail under Section 107 of the
Beverage
Avenue,

Kings, to

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

is

SAMUEL GORDON

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

NOTICE 
GB 7287 
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 'the 

premises. ,
JOSEPH WEISBERG

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

NOTICE 
GB 7084 
to sell beer at retail under Section 107 of tho 
______i Beverage Control Law at 
_____ Nostrand Ave., Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

Alcoholic 
1918-20 r_ 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1519 
to sell beer 
Alcoholic > 
75 — 6 th 
County of 
premises.

BEATRICE ENSLER

hereby given that License No.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

HARRY RAĘAPORT• 
(Harry’s Delicatessen)

hereby glveri that License

the

NOTICE 
GB 1893 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage ■ Control Law at 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is _
has been issued to the undersigned

JOHN LEISTCHITZKY

No.

the

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

NOTICE 
GB 1691 
to sell beer at retail under Section 107 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law ' at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

tho

ELSIE GREENBERG

NOTICE 
GB\160l 
to sell beer 
Alcoholic 
148 Noble 
County of 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN

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

No.

the

NOTICE is hereby given that License Ne. 
GB 9627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
691 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to 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 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off

JOHN KETELSEN

the

NOTICE 
GB 1471 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
7816 — 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

Beverage Control Law at 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JENS HANSEN

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

LEONARD & CARMELLO P1NNAVAIA'

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

Kings, to be consum'd off the

SAUL KAPLAN

NOTICE
GB 9534

NOTICE 
GB 2220 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
4617 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE
GB 1898

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

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
390 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

GEORGE ANSALONE 
(George’s Food Center)

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

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

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Uw at

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

FRANK KUMM

hereby given that License No.

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

to sei) beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed < ff the 
premises.

RALPH TUBELLO

NOTICE 
GB 2317 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
323 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

Control Lew at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PASQUALE MARTONE

NOTICE 
GB 2527 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage , Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf rhe 
premises. t

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHST

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE -is hereby given ' that License No. 
GB 1883 has been issud to the - undersigned 
to sell beer at retail under Sectton 107 of the 
Alcoholic Beverage 
364 Graham Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

JANE

is

MAX FRIEDENTHAL

NOTICE 
GB 2226 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at> 
1209- McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of • Kings, -to be consumed eff the 
premises.

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

LOUIS BELITSKY

NOTICE 
GB 1702 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage
1202 McDonald Avė.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Control Law

JOHANNA SCHROEDER

NOTICE 
GB 1791 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control 
8424 
County of 
premises.

is hereby 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

JOSEPH GENIS

hereby given that License No.
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be Cuiuumed off lhe

MI LITE

NOTICE 
GB 2370 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law, at 
7601 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is
has been issued to the undersigned

NOTICE is
GB 1961 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
307 Smith 
County of 
premises.

at retail under Section 107 of the
Beverage Control Law at

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

LIBERA LUBRANO

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

hereby given that License No.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 the

LOUIS M. DITCHEK

hereby given that License No.
1525 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
2503 —
County of 
premises.

NOTICE 
GB

is

Beverage
Avenue U, 

Kings, to

HENRY

is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BOSCH
hereby given that 

has been issued to the
Beverage Control

NOTICE 
GB 1321 
Alcoholic 
to sell beer at retail under Section 107 of the
1009' — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

License No. 
undersigned

Law at

Kings, to be consumed off

MORRIS - KITTO WER

the

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

Beverage Control Law at
NOTICE 
GB 9551 
Alcoholic 
to sell beer at retail under Section 107 of the

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

No.

5520 
County of 
premises.

HARRY HAUSMAN

NOTICE 
GB 6963 
to sell boer 
Alcoholic 
93 Graliam 
County of 
premises.

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 the

CHARLES VIZZINI

FRANK GUADAGNINO

is hereby given that License No. 
has been issued to theundersigned

NOTICE 
GB 2432 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law ’ at 
7522 -r- 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ’ off the 
premises.

NOTICE 
GB 2558 
Alcoholic 
to sell bper 
319 Smith 
County of 
premises.

hereby given that Licerfee No.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

.HENRY KASTLEMAN

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
at retail under Section 107 of the 

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

No.
I-aw • at

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

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

Kings,

Control Law
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

JOHN CAPUTO

ŠERPE & GENNARO PALOMBA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7310 has been issued to thd undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
A Icohoi ic Beverage ’
7101 — 13th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed eff the

NOTICE 
GB 7253 
to sell beer 
Alcoholic 
244 Hoyt 
County of 
premises. 
ROSALIA

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 
premises.

Kings, to be consumed off the

JOE WEINIGER

isNOTICE 
GB 1544 
to sell beer 
Alcoholic 
810 Grand 
County of 
premises.

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

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consul ud off the

JOE FRIEDMAN

is

l^»w at

F1LAMENA lombard/*
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 1976 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
6322 — 11th Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

DAVID

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RASKIN

NOTICE 
GB 1276 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
341 Ridgewood Ave., 
County of 
premises.

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

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

at retail under Section 107 of the 
Beverage Control

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed Uf fhe

LENA KAPNER

H. R. HASE

Law at

hereby given that License No.NOTICE 
GB 2428 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is 
has hfen issued to the undersigned

Kings, to be consumed off the

MAX SCHUMAN

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

NOTICE 
GB 1029 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic 
88^ — 
County of 
premises.

is

Beverage Control Law at 
Avenue L, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS GOODMAN

hereby given that License No.NOTICE 
GB 7087 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1276 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

18 _ _
has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off tbe

NOTICE
GB 9959

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

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

ABRAHAM EDELSON

ROCCO VILLANO

hereby given that License No.

NOTICE 
GB 2582 
to sell beer 
Alcoholic 
380 Etna 
County of 
premises, 

HENRY

hereby given that License No.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 o'f the

PUCK & JOHN E. SCHMIDT

NOTICE 
GB 7431 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
167 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed eff :he 
premises.

LOUIS JACKLITSCH, 
JOHN JACKLITSCH & DANIEL BIBBO 

(Bedford Delicatessen)

is
has been issued to the undersigned

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

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.

Kings, to bo consumed off the

DOMENICA SACCO

hereby given that License No,

No;NOTICE is hereby given that License 
GB 1596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
117 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

IRVING KRAMER

the

JOHN SZELIGOWSKI

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

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

Beverago Control Law at I 
at retail under Section 107 of the/.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1636 has been issued to the undersigned 

107 of the 
Law at 
Brooklyn, 
eff

NOTICE 
GB 8578 
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

is ____  _ __
has been issued to the undersigned

to sell beer at retail under Section 
Alcoholic 
36 Hooiier

County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed

JULIUS RAVIN

D e

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 78731 nas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Be •gr-n Street, Borough, of Brooklyi., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SHIP.LEY ZWEIBACK 
(E<oi’«,my Food Center)

the

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

Control Law at

MICHAEL FEDORYK

the

NOTICE is hereby given that License __
GB 11875 has bo-.n issued to the under»'gn"d 
to sell beer 
Alcoholic 
882 Part 
County of

No.
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 B'cngljn, 
Kings, to be consumed off tho

ORLANDO TILELLI

NOTICE 
OB 2653 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
833 Fhnh’ng Avenue, 
Ccunty of Kings, tc 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the ui.d-rsigned

Control Law a' 
Borough of Brooklyn 
be consumed off ».ht

VINCENT LAUDICINA

NOTICE 
GB 2425 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
199 Bedford Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premisas.

•' PAUL KOSOPACZYNSKI

is hereby given that License No. 
has teen issued to the vnd» rl<kn«"l

the

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

ARMEN BANDAZIAN

No.

tlie

NOTICE
GB 2303

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

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
1112 Bedford Avenue 
County of Kfngs, tc 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH HAGEN

NOTICE
GB 2058

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 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY J. DYNIA & 
WALTER J. DYNIA

NOTICE 
GB 1493 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is
has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off tho

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

hereby given that License No.NOTICE 
GB 1453 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverago Control Law at 
163 Kingston Avenue, Borobgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is 
has been issued to the undersigned

ANIELLO De GENNARO 
' (Do Gehnaro Bros.)

is hereby given .that License No. 
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 *he

NOTICE 
GB 7089 
to sell beer 
Alcoholic 
1053 Coney 
County Of 
premises*

MILTON & DAVID WEINER 
(Weiner Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7240 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Alcoholic 
992 Coney 
County of 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
i (Block Island Food Stores)

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

NOTICE 
GB 1982 
to sell beer at retail under Section 167 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
165 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

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

Kings, to be consumed off tho

''STEPHEN HUSKO

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

Beverage Control Law at

NOTICE 
GB 2151 
Alcoholic 
to sell beer at retail under Section 107' of the
3039 — Avenue, U, Borouph of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JAMES FLORENTINO & 
STEPHEN V. CARRUTTO 

(Coller’s Delicatessen)

the

NOTICE 
GB 7011 
Alcoholic 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
3049 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

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

Beverage Control Law at

be consumed off

JERRY MURPHY

NOTICE . ,
GB 9975 has been issued to the 
to sell beer at retail under Sect*

is

JOSEPH DE 
FREDERICK

JOSEPH & 
P. R1VARA

NOTICE 
GB 7487 
Alcoholic 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
3618 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the' 
premises.
IRVING B. SECKLER & SAM SECKLER 

i (King. Hole Food Center)

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

Beverage Control Law7 at

hereby given that License No. 
’ ; undersigned 

_ _____  ____  ___ ton 107 of the
Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is

the

NOTICE
GB 7.188 nas neen issuea to tne undersig 
to sell beer at retail under Section 107 or 
Alcoholic 
7421 — 
County of 
premises.

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

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

Kings, to be consumed off the

SAM ABOSCH
VINCENT LA TORRE hereby given that License No.

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

No.NOTICE 
GB 1364 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Avd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alaoholic Beverage 
318 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WM

Control Law a 
Borough of Brooklyn 
be consumed off tb<

NOTICE
GB 2020

RAINEY &
(Busy Bee

JAMES NORRIS
Foodland )

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

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 
216% Greene Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN
(Economy Food Center)

Control Law al 
Borough of Brooklyn 
be consumed off the

DALINSKI

NOTICE 
GB 7093 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is
has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off the

HENRY GERKEN

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

to sell' beer at retail under' Section 107 of the 
Alcoholic Beverage 'Control Law at 
215 .Knickerbocker- Ave., Boj-ough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPHINE FONTANETTA

NOTICE is hereby given that License No; 
GB 7020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
267 Wyckoff AVenu< Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tire 
prertiises.

FRANCES WATSON & 
HĖNRY T. HEINEMANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

ENRIQUE MARIN

NOTICE 
GB 1633 
to sell beer 
Alcoholic 
114 Newel 
County of 
premises.

hereby given that License No. ,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 off the

FRANK KIELBINSKI

NOTICE 
GB 1358 
to sell beer 
Alcoholic 
207 Hull 
County o( 
premises.

is hbreby 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 ctf the

JOSEPH SCHNELLER

haa been issued to the undersignedGB 6987
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
81 — 16 th Street, Boropgh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consulard ett the 
premises.

HAROLD H. BOCHONKO
NOTICE la hereby given that Licenae No. 
GB 1819 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of the 
Alcoholic, Beverage 
134 Greene Avenue, 
County cf Kinge, to 
premises. *

BERNHARD

Control Law ęt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed the

W. MONBO



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Baer, Wine, Liquor

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 7054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
627 — Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY I). ALPERT & IX)UIS Ę. ALPERT 

Alpert's Dairy & Grocery

NOTICE is hereby givefl that License No. 
GB 1288 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Avenue, , Borough of Brooklyn. 
Couity o. Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consu-.ud o'f the 
premises.

MATES PELLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control law at 
435 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
Councy of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL OBST

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 cons lined oil the 
premises.

STEVE MELKONIAN & 
WILLIAM C. MELKONIAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1J07 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 

■ 80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County o>’ Kings, to be consumed c'.f the 
premises.

HYMAN KILSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN FARBER

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 1023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be conennwd off the 
premises.

SAMUEL WEINER

NOTICE is hereby given that License No.* 
EB 449 has been issued to the undersigned 
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.

MORRIS COHEN (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1487 has been issued to the undersigned 
to seilibeer 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 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control I^iw at 
854 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

/ BEN MARGOLIS & SOL KRAMER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BROUNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 398 has beon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Lnw at 
75 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage • Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORA A. NEARY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 513 has been issued to the undersigned 
to.sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law . at 
207 Smith Street. Borough of ■ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

william e. McCarthy

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
98 — Hill Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 249 has been issued to the undersigned 
te sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue. Boroffcch of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 307 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ISADORE REINGOLD & DAVID HĄLPER
NOTICE is. hereby given that license No. 
EB 469 has been issuer! to the undersigned 
to sell- beer at retail under/Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
2573 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the

PHILIP GOLDBERG

NOTICE is hereby given that Licence No. 
378 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, ' to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN

NOTICE is hereby given that License No, 
g/B 1864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KELLNER

g pUsL*-L«MVe (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Liepos 7, 1947

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 455 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1193 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
MARIO EGRINI & JOSEPH VENTURING 

(Dean Bowling Academy)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN 
(Pastrami King)

NOTICE is hereby' given that License No. 
EB 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE SHAPIRO, MILTON A. KOPS, 

STANLEY SHORE

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 Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA SHERRY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS PASHK1N & 
NORMAN RABINOWITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID STRUGATCH> __________ ______
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
26A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SUTTER DELICATESSEN. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., INC.

NOTICE is hereby given, that License No. 
EB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Isiw at 
975 'Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
13 Siegel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

) JOSEPH BERGER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 520 has been 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 the 
premises.

MORRIS BOROFSKY

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

CONRAD WOLF
(Adm. Est. of Laura Wolf)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAYER AWRICH

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 Control Law at 
1920 ■ — Avenue M, Borough of 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 ^has 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 bo consumed on the 
premises.

LOUIS DOLINKA & HARRY HALPERN

Js hereby given that License No. 
EB 458 has beon issued to the un’dersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

LOUIS PETER COY

lS h®reby »ivon tb»t License No. 
EB 1363 has been issued to the undersigned 

v beer at reta*I 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

VAP™? *8 bercby given that License No. 
EB 328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Streetj, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HENRY A. BESTE
(Henry’s Coffee Shoppe)

NOTICE is hereby given that License No. 
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 is hereby given that License No. 
EB 963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
921 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kink1*- 10 bo c°ni4Umcd on the 
premises.

SALVATORE'CAPASSO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 348 has been iskued 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

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 442 has been issued to the • undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1052 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. & A. DELICATESSEN, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 351 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
JACOB PALUZEK & JOHN ZIELINSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOHN KRAUCIUNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 7389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE BUONO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 iias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control law at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ‘

MORRIS SHER

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 Control Law at 
2701 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WM. C. BRANDAU

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1715 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
.3605 -- Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MADELINE I. FLETCHER 
Milford Inn

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAIRWAY BOWLING T1ANES, 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 at 
481.3 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. M ECHICK
M. A. Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 1839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
94 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI NERI

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 1.3th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SGT. HARRY WILLIAM
r Steneck Post No. 601
Veterans of Foreign Wars of the U. S.

NOTICE is hereby given ’that License No. 
C 654 has beep issued to tho undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 Seigel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JOSEPH BERNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
C 305- has been issued to., the undersigned 
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 Avq., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ANNA REICHBACH & IRVING BRILL 

(Carl's Wine & Liquor Store)

NOTICE- is hereby •'given that License No. 
E 40 has been issued to the undersigned 
to sell beer from bouse to house under Section 
107 of the , Alcoholic Beverage. Control Law 
at 127 Wyckoff Ave., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings.

OTTO EUCHNER

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1.38 Ellen' Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

SAMUEL BEEBER

NOTICE is hereby given that License No. 
*C jl48 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 61 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FLORIO
(West Efld Beverage Dist.) (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
C 11950 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

,at 1611 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to bo consumed off the 
premises.

ELEANOR BODEN

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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MONTREAL, CANADA Oakland, Cal.
Dar Dėl Keršio-Petrulio 

Nelaimės
Pereitos savaites L.audies 

Balso laidoj trumpa.! jau buvo 
pranešta apie baisią nelaimę, 
kuri ištiko draugus Antaną 
Keršį ir Petrą Petrulį, šiuo sy
kiu norisi kiek smulkiau pa
tiekti žinių apie pačius drau
gus, juodviejų nelaimę ir pa
dėtį.

Draugai A. Keršys ir P. Pe
trulis planavo siektus pasto
vaus gyvenimo. Abu būdami 
geri specialistai drabužių va
lymo srityje, su dar dviem 
bendradarbiais — A. Greibum 
ir P. Keršuliu, savo pastango
mis pasibudavojo ir ruošėsi 
atidaryti drabužių valyklą, 
kuri už keletos savaičių jau 
būtų pradėjusi operuoti, pa
vadinta Windsor Cleaners & 
Dyers Co., 1205 Church Ave., 
Verdun. Besitrūsdami galuti
nam atidarymo prirengimui, 
po dienos darbo, šeštadienį, 
birželio 21 d., pavakary.], va
žiavo nuosavu sunkvežimiu 
(truck) namon į Rosemont, 
kur juodu gyvena. Pervažiuo
jant Notre Dame St, East per 
C.P.R. gelžkelio linijų tiltą, 
sunkvežimis išsimušė iš kon
troles, smuko per šaligatvį, 
nudauždamas šonines apsau
gos geležis ir krito į Place Vi- 
ger prekinių traukinių stovyk
lą. Krisdamas palietė du pre
kiniu vagonu, stovėjusius prie 
tilto ir pagaliau krito ant ak
meninių stovyklos pagrindų, 
sakoma 40 pėdų gilumoj. 
Sunkvežimis smarkiai apdažo, 
o draugai A. Keršys it P. Pet
rulis sunkiai sužeisti. Laimei, 
išliko gyvi.

Nuvežus į St. Luke ligoninę, 
kur ir dabar juodu besigydo, 
Room- 429, gyvybei pavojus 
prašalinta. Draugas Keršys, 
kuriam sunkiai viduriai su
krėsti ir apdraskytas, po die
nos padarius viduriu operaci
ją, nors silpnas, bet šiuos žo
džius rašant (po savaites lai
ko), žymiai pagerėjęs ir jo
kios abejonės nėra, pasveiks. 
O drg. Petrulis, kuris kiek 

War Development Adopted by U.N.

rutting to use a wartime communications development, the United 
Nations now has a direct radio teleprinter hookup with its branch of
fice in Geneva, Switzerland. Here U.N. Assistant Secretary-General 
Adrian Pelt checks a message coming in to U.N. Headquarters, Lake 
Success, New York, U.N. officials are planning to link a world
wide network of Information Centers together with similar circuits.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

lengviau iš pat pradžių su
žeistas — dešinioji ranka ir 
strėnos sutrenkta — tikisi 
lengviau ir gal greičiau pa
sveikti.

Šis nelaimingas atsitikimas 
Antanui Keršiui ir Petrui Pet
ruliui, sukrėtė ne tik Antano 
žmoną Kazę su dviem kūdi
kiais, jo ir Petro gimines ir 
artimus draugus, bet ir abel- 
nai Montrealo lietuvius, ypač 
tuos, kas juodu pažino. Tai 
abu nuoširdūs, draugiški, pla
čių pažiūrų žmones. Abu pri
klausė pažangiom Montrealo 
lietuvių organizacijoms, taip
gi pašalpinėse draugijose. Abu 
geri rėmėjai darbo žmonių 
reikalų ir pažangios, demo
kratinių minčių spaudos. Abu 
skaitytojai Liaudies Balso ii’ 
dienraščio Laisvės. Drg. Ker
šys gana sėkmingai yra daly
vavęs L. B. vajuose, p r? r visą 
laiką jei ne vienoj, tai kitoj 
organizacijoj aktyviai veikęs. 
Per pastaruosius kelis metus 
atsakomingai ir pasiryžusiai 
dirbo D.L.K, Vytauto Neprig. 
Kliubo revizijos komisijoj.

Iš gilumos širdies linkiu nuo 
savęs ir nė kiek neabejoju, 
kad to paties1 linki visi, kas 
juodu pažįsta, draugams A. 
Keršiui ir P. Petruliui laimin
gai ir greitai pasveikti.

J. L,

Hartford, Conn.
Padėkos Žodis

širdingai dėkavoju drau
gams ir draugėms už aplan
kymą manęs ir užuojautos at
virutes laike ligos. Tariu šir
dingai ačiū Laisves Chorui už 
kvietkus ir cigaretus. Ačiū 
W. Brazauskui, J. Kazlauskui, 
S. Barison, J. Irunkai, J. Žu
kauskui, J. Jenulevičiui, P. Sa
vickui, F. Repšiui, M. Vilkas, 
M. Mulcrankienei, B. Mūle- 
rankai, J. Beržinis, M. Janso
nui, Phylis, Florence, Mildred 
Muleranka, C. Milleriutė, Mar
garet Boles, širdingas ačiū vi
siems. S. Makaveckas.

Laidotuvių 
Direktorius

*

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIMĖJO STREIKĄ
Birželio 11 d. 3,000 darbi

ninkų buvo išėję į streiką 
prieš Key System Co., reika
laudami1 36 centų į valandą 
pakėlimo, 8-nių valandų dar
bo dienos, arba 40 valandų 
savaitės, ir kitokių pagerini
mų.

Streikas baigėsi 28 d. birže
lio, kada po derybų kompani
ja sutiko pakelti^ darbininkų 
algas po 11 centų į valandą. 
Darbo valandos paliko tos pa
čios, 48 valandų savaitė. Da
bar pensijų sistema plačiau 
apims darbininkus, negu pa
gal seną kontraktą, taipgi 
darbininkai gaus. į metus užv6 
Šventes mokėti, ko pirmiau lie
tu r ė j. o

Streike buvo du ADF sky
riai. Streikas buvo suparaly
žiavęs transportą ir palietęs 
Oakland P, San Francisco, 
Barkley, Alameda, San Le
andro, Hayward, Richmond ir 
kitus miestus.

Sakoma, kad tarpe Oaklan- 
do ir San Francisco 40,000 
žmonių kasdien neturėjo 
transporto patarnavimo, kurie 
važinėja į darbą ir iš darbo 
traukiniais ir busais per til
tą. Streikas buvo sulaikęs 93 
traukinius,* 505 busus ir 174 
gatvekarius.

Key System Co. yra stambi 
ir turi ryšius su Standard Oil 
Co. ir kitomis stambiomis fir
momis. Pacific.

Los Angeles, Calif.
VIEŠA PADĖKA

Los Angeles County Tarp
tautinis komitetas atsišaukė į 
visas tautas, kad - visų tautų 
darbininkai ir profesionalai 
stotų darban prieš kylančią 
reakciją Kalifornijos valstijo
je ir visoje šalyje. Taipgi ra
gino remti vienintelį vakari
nėj šalies dalyj darbininkų 
dienraštį, leidžiamą San Fran
cisco mieste, Peoples World.

Ir lietuviai gavome tokį at
sišaukimą ir išrinkome komi
siją ir ■surengėme nors mažą 
parengimėlį, kad sukelti pi
nigų.

Parengimas įvyko birželio 
14 d., draugų Maksloveckų 
sodelyj. Maistas gamintas 
stuboj. Į šį vakarėlį susirin
ko pagirtinai skaitlingas bū
rys geros valios draugų ir 
draugių ir draugiškai vakarie
niaudami ir kalbėdami links
mai praleidom laiką.

Buvo pakviestas mūsų geras 
draugas Juozas Druskis paro
dyti 'krutamus paveikslus iš 
losangeliečių lietuvių ir tarp
tautinio judėjimo.

Druskis atsivežė judžių ma
šiną ir visą eilę filmų ir paro
dė keletą įdomių filmų, ku
rios užėmė virš poros valan
dų. Vėliaus buvo pakviesti 
pora draugų pakalbėti. Kai-

i Matthew A.
| BUYAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

VYRAS
Pavienis ar vedęs reikalingas New Jersey 
Pieninei ir abelnai farmai. Melžiama muri
nom. Traktorium darbas. Pasakykite amžių, 
patyrimą ir algą. Reikalingi paliudijimai.

Wood fern Guernsey Farms, 
Inc.

WOODFERN ROAD, NESHANIG, N. J. 
TELEPHONE NESHANIG 6601

(156)

STATINIŲ DARYTOJAI
LONG ISLAND DIRBTUVEI 

NUOLATINIS DARBAS
GOLDEN PICKLE

367 PARK AVE., BROOKLYN
EVERGREEN 8-9626

(%6)

bėjo Mitchell ir J. Stepp, kaip 
mes, piliečiai, galime priversti 
valdininkus skaitytis su darbi
ninkų klase; taipgi, kodėl tu
rime skaityt savo pareiga 
būti pažangiųjų organizacijų 
nariais ir remti savo spaudą.

Po pasikalbėjimų buvo ren
kamos aukos.

Po $2.00 aukojo: M. Pūkis, 
Dainoski, G. Bernotas, P. Pu- 
pis ir A. Talandzevičius.

Po $1.00: J. Druskis, Leo 
Peters, A. Rado, A. Brent, 
Svečias, Is. Mitchell, J. Alvi
nas, John Stepp, Chas. Lewis, 
G. Lapenas, J. Moksloveckas, 
E. Babičienė, P. RepeČka, V. 
Bogdell, A. X., M. Krikščiū
nienė.

M. Pupienė—50 c.; E. Ca
ble—25 c. Vėliaus dasidėjo 
nuo vakarienės $1.75. Viso 
kartu $28.50.

Aukos perduotos L. A. 
County K. P. Komitetui, ir jis 
širdingai dėkoja lietuviams už 
an^rą stambią auką. Pirmiaus 
buvo suaukota $40.50.

Minėtai parei maisto auko
jo šios draugės: M. Levišaus- 
kienė, A.- Levanienė, O. Pu- 
kienė, A. Bernotienė, M. Al- 
vinienė, M. Peters, K. Repeč- 
kienė ir A. Talandzevičius. 
Už viską širdingai ačiū!

Pares rengėjai širdingai dė
koja draugams M. ir J. Moks
lo veckams už suteiktą vietą 
savo gražiame darželyje, už 
virtuvę ir visus kitus patogu
mus veltui.

Taipgi širdingai ačiū d. J. 
Druskini už parodymą filmų. 
Taipgi ačiū visiems svečiams- 
dalyviamg už dalyvavimą ir 
savo gausiomis aukomis parė
mimą svarbių darbų.

Komisija:
M. Alvinienę

A. Talandzevičius 
J. Alvinas.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5509

Į F. W. Shalins

I
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel Virginia7-4499

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.



Atostogas Praleiskite Gyvi, 
Sveiki ir Laimingi

—Neskubėkite j kapus be 
reikalo ir neužgaukite saviš
kiams širdies dėl savo neat
sargumo, — sako New Yorko 
Saugumo Taryba, patardama 
saugotis nelaimių. Vasarop jos 
daugėja.

Vien tik vandenyje braidy- 
mo ar plaukiojimo pasekmė
je, kaip sako Frank L. Jones, 
tos Įstaigos prezidentas, ba
landžio mėnesį prigėrė 15, ge
gužės mėn. 33, o birželio mė
nesio pirmomis 13 dienų — 21 
asmuo.

Plaukiotojams Pataria:
New Yorkas turi geriausius 

pajūrius ir prūdus pasaulyje. 
Naudokis jais, bet venk van
dens prie dokų ir kitose neap
saugotose vietose.

Išvykęs i užmiestį, nenar
dyk nei plaukiok nežinomuo
se vandenyse iki kas gerai ži
nantis neinformuos apie gel
mę, dugno rūšį, sroves ir kit
ką.

Plaukiok grupėse. Taip ne 
vien tik smagiau, bet ir sau
giau. Net geriausiam plauki-1 
kui gali pasitaikyti nelaimė iri 
reikėti pagalbos.

žinok savo “rubežių.” Ne-| 
bandyk plaukti skersai ežerą ■ 
ar kur kitur dėl to, kad kasi 
nors jus iššaukia. Geriausia. 
taisyklė: “Kuomet abejoji, ne
bandyk.”

Dažniausia skęstantį išgel-; 
besi lengviau su valtimi, kar
timi ar virve vieton šokti į 
vandenį ir pas jį plaukti. Ne
prarask galvosenos —• neiš
mintinga prarasti dar vieną 
gyvastį.

Prisilaikyk iškabose įspėji

mų ; jie ten išstatyti geru tiks
lu.

Neik į vandenį žaibuojant ir 
griaudžiant.

Plaukiok pakraščiu. Atsi
mink, kad jeigu nuplauksi su 
vilnimi, teks “į kalną” ir dvi
gubai sunkiau grįžti.

Sušilęs ir pavalgęs, palauk 
atvėsti ir maistą suvirškinti. 
Pusantros valandos pailsėjęs 
po valgio tebandyk plaukti.

Išmok plaukioti net jeigu ir 
nesiruoši plaukioti sportui ir 
mankštai. Veik trečdalis iš 
5,000 pernai prigėrusių šioje 
šalyje mirė vandenyje visai be 
intencijos į vandenį lipti. Jie 
ten atsidūrė įkritus patiems ar 
su mašinomis, potvyniuose.

Vartojantiems Valtis:
Kartą įlipęs valtin, sėdėk. 

Daug žmonių miršta dėl to, 
kad kas nors “pasupo valtį.”

Nelipk į jokią valtį, jeigu 
nemoki plaukti.

Jeigu turi žėglinę ar moto
rinę valtį, neįsisvajok esąs 
Columbus’u ar admirolu Byr- 
d’u. Plaukiojimas bus lygiai 
smagus ir daug saugesnis lai
kantis* užmatant krantą, bei 
nuplaukime už 20 mylių.

Neišplauk gręsmingame ore. i 
Tėmyk įspėjimus apie audras 
ir skubėk į portą. Atsimink, 
jog rizikuoji gyvybę ne vien 
tik savo, bet taip pat savo sve
čių ir tų, kurie gal skubės jū
sų gelbėti.

Patikrink valtį, ar tinka iš
plaukimui į atvirus vandenis. 
Pajūrio Sargybinių Pagalbinė 
(auxiliary) nemokamai patik
rina mažas valtis, atsikreipus 
į jų raštinę, 42 Broadway, 
New Yorke.

Jaunos Viešnios iš 
Kanados

Pas draugus Nargėlas, Flu
shing, L. L, viešisi iš Montre
al io Nargėlo brolio dukrelė 
Angela Nargėliūtė ir jos drau
gė Helen Vapšys. Abi gražios, 
grakščios jaunuolės. Čia jos 
leidžia atostogas. Buvo Lais
vės piknike ir smagiai laiką 
praleido.

Tąja proga draugai' Nargė- 
lai gražiai parėmė dienraštį 
Laisvę su penkių dolerių au
ka. Labai dėkui draugams už 
auką, o jų jaunuolėms vieš
nioms vėlinamo linksmiausio 
“good time.” Rep.

Parankumui brooklyniečių mūsų kostumerių, mes pranešame, kad 
atsidarė nauja mūsų raštinė Brooklyne, kuri yra —

521 Atlantic Ave., kamp. Flatbush ir 4th Avės.
priešais L. I. R. R. stotį.

MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIAI
Visi Muitai čia Apmokėti — Pilnai Apdrausta.

Maisto Pundeliai nuo $11.84
_ Drabužių Pundeliai nuo $42.81

Tos kainos tik Rusijon.
Kainos dėl kitų šalių suteikiamo’s pagal reikalavimą.

IHENRY DMAHLER, l
BRONXs 500 I. 164th St. MANHATTAN] 637 Second Ave. i

Take Third Ave. "L" to Between 34th and 35th Streets S
164th St. Station ■ > '

Mott Haven 9*5300 B/./t

Traukinio Laiminga 
Nelaimė

New Yorke, prie Spuyten 
Duyvil stoties, liepos 4-tą, pir
masis iš 17-kos prekinio trau
kinio vagonų nušoko nuo bė
gių traukiniui pereinant nuo 
vienų bėgių ant kitų. Laimin
gai pasitaikė, kad tuo tarpu 
tomis dvejomis trekėmis kito 
traukinio arti nebuvo, tad nie
kas nesužeista.

Dėl užblokavimo bėgių, iš 
New Yorko Grand Central 
stoties išeinantieji 12-ka trau
kinių suvėlavo po virš valan
dą laiko. Tarpe vėlavusių bu
vo ekspresai: Ohio State Pace
maker, 20th Century Limited. 
Ateinančių traukinių buvo su
vėluoti šeši.

Kilius Uždrausti! 
Išmesti iš Narni;

Brooklynietis miesto tary
bos narys (councilman) Peter 
V. Cacchione ir Benjamin J. 
DaviSf komunistai, ir. Micha
el J. Quill ir Eugene P. Con
nolly, darbiečiai, bendrai įtei
kė tarybai rezoliuciją. Toji re
zoliucija, jeigu taryba ją pri
imtų, taptų įstatymu, neleistų 
išmesti iš namų gyventojų be 
liūdymo iš sveikatos depart
ment©, kad jų sveikata neiš- 
statoma į pavojų. O depart- 
mentas vargiai išduotų tokius 
liūdymus, kad be namų būtų 
sveika žmonėms gyventi.

Kas Radote? >

C

Liepos 4-tąją Laisvės pikni
ke Klaščiaus parke Juozas Ši
maitis iš Great Neck, N. Y., 
pametė savo piniginę su $15, 
registration card ir social se-. 
eurity kortą.

Kas radote, prašomi sugrą
žinti, o savininkas už tai at
sileis. Jam labai svarbu turė
ti social 'security ir registra
tion card, — dėl pinigų jis 
tiek daug nepaiso.

Kurie radote, prašomi at
nešti į Laisvę arba pasiųsti sa
vininkui : . Joe Shimaitis, 733 
Middleneck Rd#> Great Neck, 
N. Y. Jis bus jums didžiai dė
kingas.

66 W. 56th St., N. Y. 19-Co 5-5609 i
Pavyzdiniai Pundeliai i

________________________________________________________________________________ |

PUNDELIS MOTERIM No. 401 : 3 jardai vilnono (visų spalvų) tinka Į
suknelei ar 2 vabalų siūtu! ; 4 jardai skalbiamos materijos suknelei; 4 jardai ?
medvilnės (tanelio; 4 špūlės siūlų; 1 pakelis adatų; 1 korta kabliukų-akuėių ; «

1 korta automatiškų sagų. Viso Už $26.62. |
MAISTO PUNDELIS SI 16: 1 svaras sviesto; 1 puskvortė aliejaus; |
1 svaras kaš^; 2 svarai miltų; *Xi svaro saldžios cocoa; 1 didelis gabalas |

Ivory muilo; 1 svaras cukraus; 1 svaras ryžių. Viso Už $11.95. |
■ 

PUNDELIS VYRAM No 402: 3 jardai storos vilnonės materijos švarkui; I
2*Xį jardų pamušalo; IR guzikų ; 1 pakelis adatų; 2 špūlės siūlo: 1 marški- Į
niai (broadcloth) : 2 poros vyriškų kojinių; 1 kaklaryšis; 2 nosinės; 1 pora į

apatinių. Bendra kaina, įskaitant muitų ir apdraudą, $39.97. ■
" " 1 1 ——————g

Viri pažymėtos kainos pundeliams tik j Sovietų Sąjungą |

Mes taipgi siunčiame pundelius į* visas pasaulio dalis Į 
Mes cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai ? 

pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas. i
MOŠŲ RASTINAS ŽYMIUOSE MIESTUOSE: J

BOSTON: Shapiro’* Book Shop. 7 Beach St.. Tel.: Devonshire 6757 1

BROOKLYN, N. Y.—391 Eastern Parkway. Tel.: Main 2-1771; Main 2-8811. 
' ■

PHILADELPHIA, PA.—Tlasian Parcel and Travel Service, |
1931 N. 31»t St., Tel.: FReemont 7-7182

CLEVELAND, OHIO: H. Zupnlck Travel Service, 19 Colonial Arcade. CHerry 7610 1

CHICAGO. Ill. S. Salm, 1031 E. 55th St.. Plaza 02H-5
PITTSBURGH, PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bld., Tel: ATlantic 8253. j

After t P.M.: Tel.: Jackson 3100. į
DETROIT. MICH.: Reliable Package Service, 9115 Linwood Ave., Tel.: Tyler 8-2560 ,, 
LOS ANGELES, Cal.: A. Ravitch, 542 So. Broadway, Tel.: VAndyke 1810
TORONTO, CAN.: D. Dworkin & Co., 525 Dunda. St., W., Tel.: Elgin 9337 I

Rašykit ar telefonuokit dėl mūsų katalogo. I

Heinrich Bauer, 50 m., ras
tas pakartas ar pasikoręs sa
vo barbernėje, 140 Green
wich St., New Yorke. Gyveno 
Richmond Hill.

wAnin

Penki Asmenys Prigėrė.

TONY’S

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm.,

didumą 
atstovy-

Liepos 2-rą buvo 81 laipsnis 
šilumos, bet nesijautė per šil
ta, kadangi oras buvo sausas.

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI .

Reikalingas 2 ar 3 kambarių 
apartmentas Williamsburge. Prašau 
pranešti laišku. Antrašas: G. K., 
431 Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(155-6)

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks, 
trečiadienį, 9-tą d. liepos, 8-tą vai. 
vakare, 103 Green St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti mitinge, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
-- Valdyba. (155-6)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Miestų 
dėl 

n.o gadynėje, ___________
visa lietuviško-'NUTEISĖ NUOTAKOS

Ir

Frank Givis

Polishing & Finishing

padarau 
paveiks? 
kra javus 
su ame

9—12 ryte
1— 8 vakare

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

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permali?,voj&.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

DANTŲ GYDYTOJAS 
t ’

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

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

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

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Gražų ir Masinį Turėjome 
Dienraščio Laisvės Pikniką n
Laisvės metinis piknikas ir 

vėl praėjo su didžiu pasiseki
mu — oras pasitaikė “auksi
nis” ir publikos atvyko dau
giau, negu patys didžiausi en
tuziastai tikėjosi.

Pastebėtina, jog daugiau, 
Degu bent kada pirmiau, tu
rėjome jaunimo, Amerikoje 
augusių lietuvių su šeimomis, 
profesinio ir fizinio darbo 
žmonių, kurie dienraštį Laisvę 
laiko pirminiu lietuvių laikraš
čiu ir Laisvės iškilmes savo
mis šventėmis.

Organizuotai čia dalyvavo 
Aido Choras, pačioje gražiau
sioje vietoje pasirinkęs stalus 
ir virš jų iškėlęs puošnią, tur 
būt, dailininko Roberto Feife- 
rio pagamintą iškabą, kritusią 
į akis kiekvienam vos įėjusiam 
į Clinton Parką.

Kitas jaunimas, didžiumoje, 
atvyko šeimos grupėse. Kai 
kur prie stalų randi dar gale 
praėjusio šimtmečio atvyku
sius jau senyvus pirmuosius 
tos šeimos ateivius, laimingai 
išlikusius sveikus, dar išgal- 
linčius atvykti į pikniką ir 
smagiai pabuvoti. Su jais jų 
vaikai, jau gerokai pagyve
nę, ir tų vaikų suaugę vaikai 
su mažiukais kūdikiais.

Būriuose industrinio jauni
mo, kuris mūsų ir bile kurioje 
visuomenėje skaitlingiausias, 
taikėsi susitikti kelis veiklius 
unijistus, besisiekiančius į pir
maeilius darbo žmonių švietė
jus, kovotojus. Čia buvo ir di
delis būrys neišsiskyrusio iš 
liaudies profesinio jaunimo: 
daktarai, mokytojai,' teisinin
kai, inžinieriai, valdinių Įstai
gų pareigūnai.

Pikniko Programoje
Dainų programą davė New

ark© Sietyno. Choras ir brook- 
lynietis Aido Choras.

Programą pradėjo abu cho
rai bendrai — vadovaujant 
Walter Žukui ir akompanuo
jant Mildred’ai Stensler sugie
dojo mūsų šalies • ir Lietuvos 
himnus. Paskiau, taip pat abu, 
vadovaujant Jurgiui Kazake
vičiui ir akompanuojant Syl- 
vijai Pužauskaitei, dainavo 
“Kur Bėga šestipė” ir dar 
vieną. Dainavo įspūdingai, 
chorai nutraukė bendrą dai
navimą publikai stipriai tebe- 
prašant daugiau.

Vėliau dainavo vienas Ai
das, vadovaujamas Kazakevi
čiaus, su Pužauskaite prie 
piano. Gyvai ir harmoningai 
jie sudainavo “Ulonai,” “Ku
kuok” ir “Lietuvos žiedai,” 
pastarosios dvi iš Jono Juškos 
operetės “Lietuvos žiedai,” 
kompozicija Walter Žuko.

Pertraukoje kalbėjo D. M. 
Šolomskas, vienas iš Laisvės 
redaktorių, o paskiau R. Mi- 
zara, programos pirmininkas, 
prigelbstimas trijų mažų mer
gaičių, atidavė prie įžangos 
duotąsias dovanas. Pirmoji 
atiteko newyorkieciui A. Da
giui, antra Muzikevičiui (tur 
būt bayonniečiui), 3-čia brook- 
lyniečiui V, Keršuliui.

Sietyno Choras, vadovybėje 
Žuko, Štensler’ienei akompa
nuojant, muzikališkai sudaina
vo tris dainas ir, publikai la-

bai prašant, pridėjo 4-tą dai
ną. Antroje dainoje, dirigavo 
Mildred Stensler, akompana
vo Žukas.

Sietynas dar neatsiekęs sa
vo pirmkarinio dydžio, bot 
disciplinos ir siekimo dainos 
kokybės, matyt, tradiciniai te
besilaiko. Tas ir išaiškina, dėl 
ko jie, kad ir nedideliame bū
ryje, vis gali gražiai dainuoti.

Mūsų Svečiai
Masinėje brooklyniečių pu

blikoje, kuri bene buvo skait
lingiausia iš visų buvusiu nuo 
karo pradžios, turėjome po 
gerą atstovybę svečių iš apy
linkės miestu.

Skaitlingi atvyko cliffsidie
čiai pilnutėliu dideliu autobu-

su ir dar mašinomis./Tai dėka 
geram pasidarbavimui entu
ziastų Steponavičiaus, Adelės 
Bakūnienės ir lqtų. Taipgi 
skaitlingu būriu atvyko new- 
arkiečiai, bayonniečiai ir bu
vo po atstovybę iš kitų artimų
jų New Jersey miestų.

Iš Conn., tur būt skaitlin
giausi buvo hartford iečiai ir 
bridgeportiečiai; Tur būt, ka
dangi tokioje minioje svieto 
sunku drąsiai spręsti 
bile kurios kolonijos 
bes.

Didžiojo New Yorko srity-< 
je, bėgdami nuo karščio ar 
smarkaudami vandenyse, an
tradienį prigėrė 5 jaunuoliai r 
Salvatore Remondetta, 15 m., 
John Gilday, 19 m.; Edward. 
Matc.hekosky, 16 m.; Vera 
Sandberg, 14 m., ir nežinomas 
vyriškis, apie 23 m. '

Liepos 1-ma buvo karščiau
sia šių metų diena, 87.8 laips
niai, bet ne karščiausia liepos 
pirmoji. Karščiausia žinoma 

S 1-ma buvusi 1901 'metais, 98.2 
laipsniai.

Atstovybes iš Tolimų
Sumažėjtisio pasaulio 

greito susisiekimo 
atrodo, kartais ' 
ji Amerika gali būti atstovau-1 PAGROBĖJUS 
ta Laisvės piknike, štai, kad iri Norman Greenberg, brook- 
šiame, vien tik man taikėsi su-1 lynietis, nuteistas 6 mėnesius 
sitikti svečių iš Montreal io, I kalėti už ataką ant Įeit, pul- 
Detroito, Chicagos, Clevelan-

, do, Washington©, Philadelphi- 
■ jos, Scrantono, Binghamtono 
ir iš desėtkų artimesnių mies
tu. O kiek svečiu nepavyko 
susitikti, sužinoti.

Laisvės piknikai yra tapę 
visos šalies pobūviais .— senų 
draugų susitikimo ir naujų 
pažinčių įsigijimo vieta.

Grįžtant prie Brooklyniečių
Jau minėjau puošnų Aido 

stalą. Nieku ne mažiau iškil
mingas buvo Piliečių Kliubo 
stalas, pasidabinęs skaidria 
vėliava. Prie stalo sukinosi 
kliubo vedėjų, darbuotojų ir 
viršininkų grupė, su darbščią- 
ja Onute Zakarauskiene, kuri 
aprūpino vaišėmis. Kliubo sta
las visuomet apsuptas būrio 
narių ir kliubo svečių.

Tarpe desėtkų organizaci-

kininko Cropp žmonos. Cropp 
žmoną ką tik buvo parsigabe
nęs iš - Franci jos ir išsivedęs 
pavaišinti, bet nebeišsaugojo 
nuo naujų pažįstamų.

Harry Manėsevitz kaltina
mas tik apvogęs nuotaką, nu
teistas neribotam laikui, bet 
bausmę panaikino, kadangi jis 
pats pasidavė.

jų, č\a turėjusių savo stalus, 
bene skirtingiausias buvo Lie? 
tuvių Kom. Kl. Kitur vaišės, 
čia knygelės, daugiausia smul
kios, bėgamais klausimais. 
Kalbėjausi su stalo vedėju. 
Sakėsi, visokių nuomonių gir
dėjęs. Visokių klausimų buvę.

Rep.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, BAnkletų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir 1.1. Puikus 

stelė lūs su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinajnos

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

Stone Avė.
Broadway Line

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Raymond Massey, Joan Crawford ir Van Heflin Gi
rnoje “Possessed,” rodomoje Hollywood Teatre> Broad
way ir 51st Street, New Yorke. (

i

DIDELIS SANDELIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

ROBERT LIPTON
Jeweler

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




