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Gimdymo moratoriumas.
Gražūs linkėjimai, geri 

patarimai.
Neiškelti talentai.
Parsidavėlių suviltieji.

Rašo A. BIMBA.

I

Plačiai ir garsiai nuskambė
jo du vardai — Margaret San
ger ir popiežiaus.

Sanger mano, kad reikėtų 
paskelbti dešimties metu; gim
dymo moratoriumas (pertrau
kimas) visose šalyse, kuriose 
gyventojų “per daug,” kur žmo
nės alkani ir pusnuogiai. Užten
ka ten vargdienių! Kam dar 
daugiau jų leisti j svietą ir di
dinti ašarų pakalnę?

* * *
Sanger padarė klaidą tame, 

kad neatsiklausė popiežiaus 
nuomonės. Dabar popiežius ją 
ir jos moratoriumą iškeikė. Po
piežius mano, kad ypatingai ten 
reikia daug vaikų, kur skurdas 
didelis, kur alkis baisus. Kur 
daugiau miršta, ten daugiau 
reikia ir gimdyti!

Kas būtų, jeigu per kelerius 
metus svietas nebesiveistų? 
Pekla ir dangus ištuštėtų — nei 
už krikštynas, nei už pakasynas 
doleriai į klebonų kiauruosius 
kišenius nebeplauktų!

* * *
Man irgi nepatinka Sangerie- 

nės sumanymas, bet, žinoma, 
dėl kitokios priežasties. Bėda su 
ta moteriške yra tame, kad ji
nai visą šį reikalą ima iš klai
dingo galo, žmonių sviete ne 
per daug, tik santvarkos reikia 
geresnės. Duonos ir rūbų vi
siems užtektų, jeigu beprotybę 
protas nugalėtų, jeigu tamsa ir 
išnaudojimas išnyktų.

Sangerienė tatai pamiršta, o 
popiežius 
tamsa ir 
tų.

nenori, kad iš žemės 
išnaudojimas išnyk-

Chicagos Vilnyje (liepos 7 
d.) skaitau, labai įdomų L. Pru- 
seikos straipsnį “Vatikanas, 
Katalikai ir Socialistinė Demo
kratija.”

Teisingai Leonas džiaugias, 
kad Lenkijos, čechoslovakijos 
ir kai kurių kitų šalių katali
kai veikia su komunistais. Ge
rai, išmintingai tie katalikai el
giasi.

Straipsnio išvada tokia: Ko
munistai yra jėga ir katalikams 
su jais tenka skaitytis.

♦ * *

Be to, sako Pruseika, 
mieji krikščionys buvo 
nistai,
linosi paskutiniu duonos kąs
niu.”

Jis džiaugiasi, kad “net Va
tikane’, nors ir zigzaginė j for
moje, pasireiškia šioks toks po- 

" sukis” — posūkis gerojon pu
sėn, žinoma. Girdi, “istorijos 
girnos mala ir kataliku bažny
čioje.”

Mala, žinoma, bet 
lėtai.
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skyrius

* * * 
angliškajam 
naujas

(Lietuviij Meno Są
junga). JĮ veda Mildred Stens- 
ler, buvusi Mildred Jamisoniū- 

• tė, newarkiete, jau dviejų gra
žiai augančių vaikų votina.

Skaitau aš tą skyrių ir ma
nau : Mūsų jaunojoje kartoje 
yra labai daug gražaus talen
to. Mildred nėra vienintelė čia 
gimus ir augus lietuvaitė, kuri 
moka gražiai rašyti ir turi po
litinio senso/ Tik gaila, kad ki
tos tyli, nepasirodo.

♦ * *
Labai dramatiškai John L. 

Lewis laisvinasi iš republiko- 
niškojo kvaitulio. Republikonai 
jį ir visus darbininkus pardavę 
ir išdavę. Republikoniškas 
Kongresas organizuotus darbi
ninkus pakoręs ir nukryžiavo- 
jęs,

Republikonus kongresmanus 
samdytojai papirko! — šaukia 
Lewis. Kas Įdomiausia, kad jie 
papirktais ir žada pasilikti!

Pernai prieš rinkimus Lewis 
sušilęs darbavosi už republiko- 

$ nūs.

Ne vienas Lewis jaučiasi pdr-
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KIETOSIOS ANGLIES MAINIERIAI TAIP
GI IŠGAVO NAUDINGA SUTARTĮ SU 

ĮVAIRIAIS PAGERINIMAIS
Angliakasiams Bus Pridėta $1.20 Dienai, Duota Atostogos 

Su $100; Samdytojai Daugiau Mokės į Gerovės Fondą
WASHINGTON. — Mai

nierių Unija padarė sutar
tį su kietosios anglies kom
panijomis. Kietųjų anglia- 
kasyklų darbininkams taip
gi pakeliama alga $1.20 die
nai, lygiai kaip ir minkšto
sios anglies mainieriams.

Kietųjų angliakasyklų sa
vininkai sutiko mokėti į 
unijinį gerovės - sveikatos 
fondą po dešimtuką nuo 
kiekvieno iškasamo tono 
anglies. Pagal senąją su
tartį, jie mokėjo tik penk
tuką nuo tono. x

Pagerinimus gaus 75,000 
kietųjų kasyklų mainierių.

Naujoji sutartis padaryta 
vieneriems metams, prade
dant nuo šių metų rugpjū
čio 1 d. Pagal šią sutartį, 
mainieriui bus • mokama 
$11.0i9 už darbo dieną, o 
viršiniam kasyklos darbi
ninkui $9.40.

Bus ir toliau 7 valandų 
darbo diena.

Mainieriai gaus atosto
gas nuo birželio 26 iki lie
pos 6 d., ir kompanijos su
mokės jiems pb $100 už tą

Kompanijos atskaitys iš 
mainierių algų narines duo
kles unijai (palaikys check
off).

Mainieriai dirbs, “kol no
rės ir galės,” sako sutartis. 
Tuo būdu yra apeinamas 
Tafto - Hartlev’o įstatymo 
posmas, kuris leidžia kom
panijoms traukti uniją į 
teismą, jeigu sutartyje įra
šyta, kad darbininkai ne
streikuos, o įvyksta bet 
koks streikas .

Washingtone ginčijasi to 
įstatymo autoriai — sena
torius Taftas ir kongres- 
manas Fred Hartley, abu-

Kariniai Kontraktoriai Nusu
ko Valdžiai Milionus

WASHINGTON. — Ge- 
neralis Jungtinių Valstijų 
iždo kontrolierius Lindsay 
C. Warren raportavo kon
gresui, jog 19 karinių už
sakymų kontraktorių nusu
ko valdžiai “kur kas dau
giau kaip $2,000,000.” Yra 
parodymų, kad valdžia bu
vo nuskriausta 136-se su
tartyse su kontraktoriais, 
sakė Warren.

Apie tai jis jau pirmiau 
pranešė teisingumo depart- 
mentui, bet dar nė vienas 
kontraktorius nebuvo • pri
verstas atsiteisti.

ŠĖLSTA MONARCHIST^ TERORAS GRAIKIJOJ SU AMERIKONU PRITARIMU
ATHENAI, Graikija. — 

Monarchistų žandarai tęsė 
sidavėlitj skaudžiai \ suviltas. 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadovybėje suviltųjų pilna.

Tiktai klausimas, ar jie jau 
tikrai pasimokė iš kavo klaidų? 
Ar jie vėl, atėjus kitiems rin
kimams, nesusimylės su kitais 
samdytojams parsidavėliais?

du republikonai. Hartley 
pasakoja, kad kompanijos 
su tokia sutarčia laužo 
įstatymą . Taftas tvirtina, 
kad sutartis sutinka su 
įstatymu.

Anglijos valdžia Įsakė 
griežtai sergėti atominius 
savo fabrikus.

Jugoslavų Teismas 
Prieš Šnipus

BELGRAD, Jugoslavija. 
Teismas tardo septynis fa
šistinius jugoslavus, kaip 
svetimų kraštų šnipus. Vie
nas teisiamųjų yra Borivoj 
Pantelič, buvęs karinės 
amerikonų atstovybės sam
dinys. Jis prisipažino, kad 
šnipinėjo Amerikos oficie- 
riams prieš Jugoslavija ir 
gavo ginklų ir amunicijos. 
Tuos ginklus jis perdavė 
fašistiniams četnikams. ku
rie i iš pasalų užpuldinėja 
d e m o kratinės ’ jugoslavų 
valdžios narius ir jos rėmė
jus.

STIKLO DARBININKAI 
LAIMĖJO 8c PRIEDĄ 
Už DARBO VALANDA

CIOWASHINGTON, — 
Stiklo Darbininkų Unija 
padarė sutartį su šlipuoto 
stiklo fabrikantais. Darbi
ninkai gaus po 8 centus 
daugiau valandai ne tik 
nuo šiol, bet ir už praeitą 
laiką nuo vasarib 1 d. Ši 
sutartis paliečia 18,000 dar
bininkų.

a.

INDIJOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA 117

KALKUTTA, Indij 
Kruvinose keturių dienų 
riaušėse tarp indusų ir 
mahometonų tapo užmušta 
117 žmonių iš abiejų pusių 
ir sužeista keli šimtai.

TURKIJOS VALDŽIA 
PUOLA DEMOKRATUS

ANKARA, Turkija. — 
Turkų valdovai skelbia, būk 
jie susekę demokratų parti
jos sąmokslą prieš valdžią. 
Su tokia pasaka valdovai 
užsiundė žandarus medžio
ti visus žymesnius demo
kratus bei liberalus.

ablavas su amerikonų užgy- 
rimų, medžiodami demo
kratinius graikus namie, 
kafeterijose ir gatvėse. Jie 
areštavo dar 600 žmonių 
Pirejuj, Salonikoj, Patrėsę 
ir Volose.

Diena pirmiau žandar
merija, kariuomenė ir jū
reiviai suėmė 2,800 respu-

Pasipiktinę Taft-Hartley Įstatymu, St. Joseph, Mich., 
CIO nariai pikietuoja vestuves Tafto sūnaus Lloyd 
Taft’o. Kiti jn plakatai sakė, kad jie kovos prieš tą ak
tą ir jog jie veiks politiškai, kad balsavusieji už tą 
aktą kongresmanai nebebūtų išrinkti. Atsiusta policija 
prieš Taft’o šeimai nemalonius “svečius.”

Pasaulio Darbininkai Šaukia 
Jungtines Tautas Sustabdyti 
Areštus ir Terorą Graikijoj

PARYŽIUS, Pasauli
nės Darbo Unijų Sąjungos 
centras pasiuntė Jungti
nėms Tautoms kablegramą, 
protestuodamas, kad Grai- 
kijos monarchistų valdžia 
“puola darbo: unijas ir areš
tavo daugeli demokratiniai 
išrinktų unijinių vadų,” o 
■areštams pateisinti monar
chistai pasakoja, būk tie,

Sovietai Sako, Amerika 
Su Doleriu Laužo x 
Austrijos Savivaldą

VIENA. — Generolas L. 
V. Kurasovas, sovietinjs ko- 
misiopierius talkininkų kon-. 
trolės taryboje Austrijai, 
paręikalavo, kad Amerika 
atšauktų politines savo są
lygas dėl duodamos Aus
trijai $100,000,000 paramos. 
Kurasovas pareiškė, jog A- 
merika su savo inspekto
riais .ir paramos ' kontro
liuotojais kišasi į 'viduji
nius Austrijos, reikalus ir 
laužo jos nepriklausomybę. 
Jis taipgi nurodė, kad toks 
amerikonų šeimininkavi
mas Austrijoj mindžioja 
pirmiau padarytas didžiųjų 
talkininkų sutartis 'ir ardo 
bendrąją jų kontrolę. s
TELEFONISTAI DEDASI 

Į CIO UNIJĄ
. NEW YORK. — Ameri
kos Telefonų Darbininkų. 
Unija su 22,000 narių 42-se 
valstijoje įstojo į CIO.

blikos šalininkų. Tarp su
imtųjų Salonikoj yra ir vie
nas valdžios prokuroras, 
vienas teisėjas, keli advoka
tai ir daktaras. Graikų 
laikraštis Eleftheria Ellada 
sekamai pranešė apie tuos 
areštus: ,

“Amerikonai davė įsaky-’ 
mus ir septyni nykštukai 

■*;

girdi, “komunistai rengėsi 
nuverst valdžia.”

Pasaulinio Unijų centro 
kabi e gr a m a kreipiasi į 
Jungtiniu Tautų sekretorių 
Trygve Lie, kad prašytų 
Jungtines Tautas sustabdyt 
Graikijos monarchistų te
rorą prieš unijistus ir su
grąžint. graikams demokra
tinę laisvę.- ♦

Graikijos Monarchistai 
Sugalvojo Pasaką apie 
“Tarptautinę Brigadą”

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistų valdžia skel
bia, kad vyksta įnirtęs mū
šis tarp jos armijos ir res- 
publikiečių partizanų; sa
ko, kad monarchistai sunai
kinę bei suėmę 700 parti
zanų, o likusius stumią link 
Albanijos • ir Jugoslavijos 
sienų. Karo ministras G. 
Stratos skleidžia pasaką, 
būk tarptautinė brigada 
maršuojanti per Jugoslavi
ją į talką graikų partiza
nams. Graikijos premjeras 
Maximos užginčijo paska- 
lus, būk tarptautinė briga
da jau’ perėjus per sieną į 
Graikiją.

nukrito lėktuvas
Į PHILA. GATVĘ

. PHILADELPHIA, Pa. — 
Gatvėn nukrito lėktuvas. 
Užsimušė lakūnas, o trys 
keleiviai tapo sužeisti. <

(ministrai) *įvykdė tuos 
įsakymus.” < •

Premjeras D. Maximos iš 
anksto pranešė Amerikos 
a m b a s a d oriui Lificolnui 
MacVeagh’ui apie planuo
jamą medžioklę prieš demb- 
kratinius graikus. Amba- 
'šadorius MacVeagh užgy- 
ręs tas ablavas. Tuomet

AMERIKINIS MARSHALLO PLANAS 
SIEKIAS PANAIKINT POTSDAMO 

SUTARTĮ, KAIP SAKO LENKIJA
Čechoslovakija ir Suomija Taipgi Nedalyvaus Paryžiaus. 

Konferencijoj dėl Marshallo Plano Vykdymo Europoj
PARYŽIUS. — Amerikos 

Marshallo planas dėl ūkio 
reikalų subendrinimo Eu
ropoje turi tikslą panai
kint Potsdamo sutartį 
(tarp prez. Trumano, gene
ralissimo Stalino ir Angli
jos premjero), kaip pareiš
kė Lenkiją, atmesdama pa
kvietimą į Paryžiaus kon-

Amerikos Oficieriai 
Giria Turkus

ANKARA, Turkija.—Ad
mirolas Ernst Herrmann ir 
kiti Amerikos oficieriai 
karštai* giria Turkijos val
džią už “stebėtiną, nuošir
dų bendradarbiavimą” su 
atvykusiais amerikonų ka
rininkais. Jungtinių Vals
tijų oficierių misija tyrinė
ja, kokių ginklų ir karinių 
įrengimų Turkijai labiau
sia reikia, pagal Trumano 
mokymą prieš bolševizmą. 
Amerikos valdžia skyrė 100 
milionų dolerių Turkijai 
ginkluoti. Turkų valdovai 
klauso , amerikonų patari
mų. * 1F ’•

KOMPANIJA NUBAUSTA TIK 
PO J9 UŽ KIEKVIENA 
ŽUVUSI MAINIER!

NASHVILLE, III. —Ap
skrities teismas atrado 
Centralia Anglies kompani
ja kalta ‘už kasyklos eks
ploziją, kur žuvo 111 mai
nierių kovo 25 d. Kompa
nija tapo nubausta viso $1,- 
000, tai yra, po 9 dolerius ir 
1 centą už kiekvieno mai- 
nierio gyvybę.

CHIANGO OFENSYVAS 
—500 MYLIŲ ATGAL

Chinu komunistai nužy
giavo 500 mylių pirmyn, po 
to, kai Chinijos valdovas 
Chiang Kai-shekas paskel
bė savo “triuškinantį ofen- 
syvą” prieš juos.

CHINU KOMUNISTAI 
SUMUŠA CHIANGį

NANKING, .Chinija. — 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų valdžia pranešė, jog chi- 
nų komunistai užėmė Feih- 
sien ir kitą miestą su dide
liais plotais Šantungo pus- 
salyje; puola tautininkų ge
ležinkelius.

monarchistai paskelbė x iš- 
mislą, būk “komunistai pla
navo sukilimą valdžiai nu
versti.” Su tuo išmišlu jie 
ir pradėjo masinę medžio
klę prieš laisvės norinčius 
piliečius.

Jokių parodymų apie są
mokslą prieš valdžią mo
narchistai nepaskelbė.

ferenciją liep. 12 d., kur 
bus svarstomas tas planas-

Lenkų valdžia sako, Mar
shallo planas, be kitko, sie
kia sustiprint Vokietiją ir 
nusukt karinius atpildus 
tautoms, kurios skaudžiau
siai nukentėjo nuo nacių. 
Lenkija įspėja, kad <tas pla
nas gali patarnaut Vokie
tijos imperializmo atgaivi
nimui.

Politinis Francijos Ko
munistų Partijos Biuras 
pasmerkė Marshallo planą. 
Sako, jog tas planas labiau 
rūpinasi gaivinti Vokietijos 
ūkį, negu Francijos.

Čechoslovakija iš pra
džios buvo sutikus sąlygi
niai dalyvauti Paryžiaus 
konferencijoj, kaipo tėmy- 
toja . Bet paskui čechoslo- 
vaku ministrų kabinetas 
vienbalsiai nutarė nesiųsti 
jokių delegatų i tą konfe-. 
renciją. Kabinetas pareiš
kė, kad jeigu čechoslovaki
ja dalyvautų, tai galėtu su
sidaryt įspūdis, būk jinai 
priešinga Sovietams, kurie 
atmetė tą konferenciją/

Maskvos radijas pranešė, 
jog Suomija ir Albanija’ 
taipgi atmetė Anglijos-,. 
Francijos pakvietimą i kon
ferenciją 
plano.

Jau pirmiau atsisakė nuo 
tos konferencijos Bulgari
ja, Vengrija, Jugoslavija ir 
Rumunija.

Konferencijoj dalyvaus 
Anglija ir Francija su sa
vo draugais: Turkija, Por
tugalija. Graikija, Austri
ja, Belgija, Danija, Irlandi- 
ja, Italija, Islandija, Lūk- 
semburgas,. Holandija, Švei
carija, Švedija ir Norvegi
ja.

Į tvl

dėl Marshall®

•5
•?

{•
Nacė Gėrėjosi Papuošalais iš 
Nužudytų Belaisviu Odos

DACHAU, Vokietija. — 
Talkininkų teismas . tardo 
nacę Use Koch, pačią Kar
lo Kocho, Buchenwald® 
koncentracijos stovyklos 
viršininko. Ji su savo vy
ru dalyvavo žudyme kita
taučių belaisvių. Iš nužu
dytų odos buvo dirbama 
pirštinės, knygų viršeliai ir 
lempų gaubtuvai. Tie “pa
puošalai” rasti jos kamba
riuose. Kalėjime, belauk
dama teismo, Ilsė įprašė 
kitą vokietį kalinį, kad ją 
apvaisintų. Ji tikisi, kad 
nėščiai bus lengvesnė baus
mė.

f

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

į
J

Viešosios tvarkos minis
tras Napoleonas Zervas, 
buvęs nacių sandarbinin- 
kas, sakė, kad suimti “iš
davikai” bus sušaudyti, o 
kiti valdžios priešai išga
benti į. salas ir įkalinti, 
r
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Amerikos Darbo Federacijos Greitosios 
Veiklos Programa

Du šimtai Amerikos Darbo Federacijos vadų ir vir
šininkų laikė istorinę konferencijų apsvarstymui naujos 
padėties, kuria prieš organizuotus darbininkus pastatė 
Taft-Hartley įstatymas. Padėtis labai :rimta ir reikalau
ja rimtos orientacijos. Reikia pasveikinti Federacijos 
vadus, kad jie šitą padėtį rimtai pasitiko ir pasiryžo 
prieš ją kovoti.

Industrinių Organizacijų Kongreso (CIO) vadovybė 
jau pirmiau išdėstė savo nusistatymą dėl naujosios pa
dėties ir priėmė greitosios veiklos programą. Reikia 
pasakyti, kad abiejų organizacijų veiklos programos la
bai panašios.

Federacija, kaip ir CIO, nutarė imtis sekamų prie
monių :

1. Teismuose išbandyti Taft-Hartley įstatymo lega- 
liškumą. Kur tik proga pasitaikys, unijos eis į teismus 
ir įrodinės, kad šis įstatymas yra priešingas šalies 
Konstitucijai ir Teisių Biliui. Green pareiškė, kad tuo 
reikalu bus einama iki šalies Aukščiausio Teismo.

2. Federacija sumobilizuos visas jėgas to įstatymo 
atšaukimui arba panaikinimui. Tuo reikalu bus eina
ma į tą patį Kongresą. Atstovai ir senatoriai; kurie 
buvo įstatymui priešingi, bus raginami prie pirmos 
progos įnešti Kongresan bilių dėl jo atšaukimo. Taip
gi, žinoma, bus daromas spaudimas ant senatorių ir 
atstovų, kurie balsavo už Taft-Hartley bilių, kad pa
keistų savo nuomonę ir balsuotų už jo atšaukimą.

3. Federacijos vadai pasižadėjo panaudoti visas jė
gas ir priemones prieš tuos senatorius ir atstovus, ku
rie už tą bilių balsavo ir kurie vėl norės būti išrinktais. 
Čia kyla reikalas organizacinės politinės formos. Fe
deracijos vadai nieko nesako apie trečiosios partijos 
judėjimą. Netenka abejoti, kad jie koncentruosis ant’ 
senųjų partijų.

4. Federacijos vadų konferencija nutarė patarti uni- 
jįoms, kad jos į naujas sutartis neįrašytų pasižadėjimo 
nestreikuoti. Tokio pasižadėjimo įrašymas pastato 
unijų iždus į pavojų. Pavyzdžiui; samdytojas išprovo
kuos streiką, o paskui patrauks uniją teisman už su- 
laužymą^pasižadėjimo nestreikuoti ir, pagal Taft-Hart
ley įstatymą, unija iš savo iždo turės padengti visus 
samdytojo kaštus, surištus su streiku!

5. Federacija pataria unijoms kongresinių rinkimų 
dieną švęsti. Paprastai, sako, daugelis darbininkų ne
turi progos balsuoti, kai jie rinkimų dieną turi dirbti. 
Visa ta diena turinti būti pašvęsta rinkimų reikalams.

6. Paskutinis Federacijos vadų konferencijos nutari
mas yra, kad šį visą reikalą rimtai ir plačiai ap’svarstytų 
busimoji Federacijos konvencija. Tai reiškia, kad vi
sa organizacija turi būti užinteresuota tuomi pavoju
mi, į kurį darbo unijas pastatė Taft-Hartley įstatymas.

Prieš šią greitosios veiklos programą nieko negalima 
pasakyti. Joje į akį krinta tik vienas didelis trūku
mas, atseit, nebuvimas nieko apie tai, kad kova prieš 
Taft-Hartley įstatymą nėra vienos Federacijos reika
las. Visiškai nieko nesakoma apie tai, kad Federacija 
turėtų dėti pastangas susisiekti su kitais unijų cen
trais—CIO, geležinkeliečių brolijomis ir nepriklausomo
mis unijomis. Federacijos vadai gražiai pamiršo, kad 
Federacija neapima nė pusės visų organizuotų darbi- 
nipkų.

Tiesa, prezidentas Green pareiškė, kad šis Taft-Hart
ley įstatymas daugiau, negu kas kitas, suvienijo Ame
rikos darbo žmones. Bet siekimas bendrosios' visų or
ganizuotų darbininkų veiklos prieš šį įstatymą turėjo 
būti įdėtas į greitosios Veiklos programą.

•Neabejojame, kad nėra šiandien tokio unijos vado, 
kuris nematytų unijoms pavojaus Taft-Hartley įstaty
me. Bet ne visi, matyt, mato, kad prieš šį pavojų sėk
mingai galėtų kovoti tiktai bendras visų darbo- unijų 
frontas. Kol tokio beųdro fronto nėra, tol Kongreso 
reakcijonieriai gali iš organizuotų darbininkų tyčiotis 
ir jiems naujus retežius kalti.

Ateis rinkimai. Politikieriai senųjų partijų lys ir 
laižysis prie darbininkų. Kur bus reikalas, jie dabar
tinių senatorių ir atstovų nebestatys, o pakiš naujus" 
kandidatus—tokius pat, tik naujai apmaskuotus. Ir 
kils, jeigu nebus aiškaus bendro politinio^ fronto, uni
jose pasidalinimas, kaip kad būdavo praeityje. Vienos 
unijos eis prieš, kitos eis už tuos kandidatus. Senoji 
istorija vėl gali pasikartoti. Tame tai’ ir yra didžiau
sias organizuotiems darbininkams pavojus.

Laimėjimas be Streiko
Pagaliau ir- pietinių valstijų kasyklų savininkai “pa

matė šviesą” ir pasidavė. * Vadinas, visa minkštosios 
anglies pramonė pradeda dirbti *— mainierių unija 
United Mine Workers of America ir, samdytojai pasi
rašė vienerių metų kontraktą. Mainieriai savo reikalą-

GUDRUS KOMUNISTAI 
ARNBt

Pabėgėlių laikraštis “ži
buriai” (išeidinėja iš Augs*- 
bu?go, B avari j o j) išspaus
dino ilgą straipsnį apie 
Franci jos komunistinio ju
dėjimo pajėgumą. Aišku, 
rašiny j yra daug nesąmo
nių ,nei šio- nei to, tačiau, 
nepaisant visko, “Žiburiai” 
priversti pripažinti:

• “Komuhistai "yra gudrūs 
politikieriai. Jie nemato rei- 

. kal’o aiškinti prancūzų ma
sėms 'savo tolimųjų tikslą, 
kurių jie siekia. Jie velija 

, gauti baisuj, nekomplikuo
dami darbo nurodant skirtu
mą tarp jų doktrinos ir nu
sistatymo’ daugelio tų, .kurie 
jiems atiduoda balsus.

“'Komunistų organizacija 
yra išsiplėtusi visoj Prancū
zijoj ir įsiskverbusi į visas 
gyvenimo šakas. Partija ir 
jos šalininkai nepailstamai 
ieško pasekėjų ir balsų...”
Kaip žinia, Franci jos Ko

munistų Partija yrą tvir
tesnė, didesne, negu kuri 
kita politinė partija toje ša
lyje. Ji turi daugiausiai 
parlamente savo- atstovų. 
Na, ir pabėgėlių, laikraštis, 
nori ar nenori, priverstas 
pripažinti tai partijai ir jos 
vadovybei apdairumą, 
darbštumą, mokėjimą prie 
darbo žmonių prieiti ir juos 
pastatyti kelyje į socialisti
nę visuomenę.

KANADAI 80 METŲ
Liaudies Balso redakto
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Tafta® it Hartley Įsispyrę veržia dangtį ant NERA
MUMU katilo ,po kuriuo pakurta aukštų kainų ir ke- 

. liarrtų rendų ugnis kaitina katilo įtalpą link eksploziš- 
ko išsiveržimo.

vimus laimėjo be streiko!
Dar vienas įrodymas, kad darbininkai niekuomet nei

na streikan tik tam, kad streikuoti! Jie savo organizaci
ją panaudoja, fed įtikinti ir privęršti samdytojus iš
pildyti jų reikalavimus.. Streikas būna tiktai paskutinė 
priemonė' laimėjimui. / Streikas nėra darbininkų žais-, 
las. Streikas labai brangiai darbininkams atseina. Juo 
geriau’■darbininkai organizuoti, tuo atsargiau elgiasi su 
streiko priemone,. nes jie daug ką gali laimėti be tos 
paskutinės kovos priemonės.

Kasyklų savininkų vadai pareiškė, kad jie sutiko uni
jos reikalavimus išpildyti, nes šiuo tarpu bijojo streiko. 
Mainieriai nedvejojančiai pareiškė, kad jei nebus išpil
dyti reikalavhnai, jei nebus pasirašytas kontraktas, ka
syklos turės būti uždarytos Su tuoju griežtu mainierių 
nusistatymu savininkams prisėjo skaitytis. Be to, jie 
mano, kad jie nieko nenustoja, nes jie gali pakelti an
glies kainą ir tfa.i, ką jie suteikia mainieriams, jie at
siims iš anglies vartotojų. Anglies tonas pabrangsiąs 
nuo septyniasdešimt centų iki dolerio. O kadangi da
bar^ kainų kontrolės nebėra, tai anglies kompanijos an
glies kainą gali kelti iki;'debesų!

Washingtone reakcijonieriai, matyt, laukė mainierių/ 
streiko. Jie tikėjosi, kad dabar bus proga jų naująjį 
Taft-Hartley įstatymą išbandyti ant mainierių. Todėl 
dabar Hartley ir kiti šaukia, kad mairiierių unija ir 
kasyklų savininkai sulaužę naująjį įstatymą, kuomet jie 
į sutartį neįrašė, kad mainieriai atsižada streiko prie
monės. Ar iš Valdžios pusės kas, bus daroma prieš ši
tą sutartį, dabar dar sunku pasakyti.'

Šiuo tarpų svarbiausia tas, kad mainieriai turi naują 
kontraktą ir kad' privertė samdytojus išpildyti jų svar
biausius reikalavimus. •
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rius J. Yla rašo:
Antradienį, ;ljepos 1, Ka

nadai sukako 80 metų. Lie- 
L po» pirmą dieną 80 metų at

gal Ontariją ir Kvebekas, dvi 
kolonijines provincijos, suda
rė Konfederaciją ir užmezgė 
mažgą dėl Kanados valsty
bės. Vėliau prisijungė kitos 
provincijos, šiandieną Kana
da susideda iš 9 provincijų 
dviejų šiaurinių teritorijų. 
Eina diskusijos tarp Kanados 
ir Newfoundland© dėl susi
jungimo. Jeigu susijungimas 
įvyks, Kanada turės 10 pro
vincijų.

Per 80 metų. Kanada nu
keliavo labai’ toli. Ji išaugo 
ūkiniai, industriniai ir kultū
riniai. Daugeliu atžvilgių 
Kanada stovi lygiomis su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Šiemet buvo įbestas įstaty- 
. mas, kuris įkuria Kanados 

tautą.
Vienu žodžiu, Kanada jau 

pilnai subrendusi šalis, ne
priklausoma. Tiesa, ji rišasi 
su Britanija, bet lygiomis 
teisėmis, kaip su sau lygia. 
Britanija nebegali priversti 
Kanadą daryti ką prieš jos 
valią.

Kanada yra gražus ir tur
tingas kraštas. Viskas, ko 
reikia, tai, kad kanadiečiai 
mokėtų jį mylėti ir padaryti 
visiems geru gyventi.
Tenka priminti, jog šiuo 

metu Kanadą siekiasi “pri- 
sibovyti” Jungtinių Valsti
jų imperjalistai. Ir jei Ka
nados žmonės nebudės, tai 
WM1 strytas dar gali ne 
vieną šposą mūsų kaimin
iai iškirsti.

^•AJwi*^***0***”

DEL ENRIQUE 
TGfflROS NUŽUDYMO

Š. m. gegužės men. 25 d., 
minint Argentinos nepri
klausomybės paskelbimo 
^sukaktį, nacionalistai už
mušė jauną, pažangų ar- 
gentinietį, Enrique Tchirą. 
Šis jaunuolis buvo užpultas 
ir užmuštas, kai jis ir kiti 
pikietavo dienraštį “La 
Hora.” Dėl to Argentinos 
“Jaunimo Vienybė” šitaip 
pasisako:

Neužteko jiems kriminali
nę kulką paleisti. . .

Bet dar daugiau, nukritęs 
ant žemės jis buvo suspardy
tas kruvinais batais!

Oligarkijos pastumdėliai, 
imperialistų grobikų tarnai,, 
fašizmo likučiai jaučiant ar
tinantis paskutinę valandą 
kasasi savo kruvinais nagais 
iš duobės, kurion įsigrūdo 
persekiodami liaudį, kurios 
kovotojai nukentėjo mirtį, 
kalėjimus ir koncentracijų 
stovyklų žiaurius kankini
mus.

Tchira dar gyvena, jis nė
ra miręs ir nemirs niekados, 
jisai kovojo už laisvę visų 
darbininkų, kovojo prieš iš
naudotojus; o tie jam pa
siuntė nuodingą plušną supu
vusios svastikos, kuri jau yra 
mirus ant visados.

Jis mylėjo tą, ko jie nega
li pakęsti, už tai ir užmušė 
jį; jisai norėjo matyti lais
vus visus darbininkus, kurie 
kovoja prieš fabrikų vampi- 
rus, prieš nenaudėlius, kurie 
mulkina žmoniją, žadant lai
mę tik po mirties.

Valandai, jie nepripažįsta 
nei istoriškų švenčių, jiems 
tos šventės prisiminimas, tai 
.yra prapultis. Už tai ir už
mušė gegužės 25 dieną — 
laisvės dieną, kuri dėl visų 
čiagimių žmonių, o kartu ir 
dėl pažangiųjų ateivių yra 
garbinga šalies nepriklauso
mybės šventė.

Neužmirškite, jūs svasti
kos likučiai, kad kovotojų už 
žmonijos laisvę niekas nenu
galės. Jų nenugalėjo Francū- 
cijoj, Kinijoj, Jugoslavijoj, 
nenugalės ir kitose pasaulio 
šalyse.

Neapsirikite, jūs, Ispanijos 
budelio ritieriai. . . ' Tchira 
buvo užpultas daugelį kar
tų, sužeistas, sumuštas, bet 
niekados neapsileido prieš 
jus. Neapsileis nei vienas tik
ras kovotojas už laisvę ir ge
rovę visos žmonijos. Liaudis 
atkeršys jums už visus jūsų 
blogus darbus. Mes didinsi
me mūsų darbus, padėsime ir 
gyvybę, kaip jis padėjo, jei
gu būtų reikalas.

♦ Suvienysime yisą liaudį ir 
ji išsiliuosuos iš vergijos pan
čių. Tada ji matys-tą skaid
rią saulę, kaip dabar mato 
šeštoji dalis pasaulio. Tada 
bus mūsų didysis liaudies at7 
keršijimas, kurio niekas ne
nugalės.

Draugas Enrique Tchira 
mirė kovodamas už laisvę tą 
pačią dieną, kaip jo protė
viai, bet jūs, jo nužudytoj ai , 
nei vienas neišspruksite! Jūs 
gausite tą, ką jūs užsipelnė
te, taip, kaip gavo tie ne
naudėliai budeliai Europos 
šalyse... '

ANTI-PERONISTINIS 
BRUZDĖJIMAS 
ARGENTINOJE DIDĖJA

Žinių agentūra • ONA 
skelbia, jog Argentinoje 
anti-peronistinis judėjimas 
rimtai auga ir jis auga ne 
tik masėse, bet ir armijoje. 
Argentinos arjmja, kaip ži
nia, jau ne vieną pakaitą 
valdžioje padarė.

Šiuo metu šalyje jaučia
mas nepasitenkinimas dėl 
tautinio banko prezidento, 
Miguel Mirandos. Pasta
rasis, sakoma, banką valdo 
taip, kad ten žydi vagystės 
ir favoritizmas.. Kalba apie 
tai žmonės, rašo apie tai 
ir spauda.

Bet Mirandą paskyrė 

pats Peronas. Dėl to Mi
randos likimas bandoma 
sujungti su Perono likimu.

Jausdamas bruzdėjimą 
armijos viršūnėse, Peronas 
neseniai apsilankė pas ar
mijos karininkus Campo’ de 
Mayo (netoli Buenos Ai
res). Ten jarii buvo pa
reikšta karininkų nepasi
tenkinimas Miranda. Pero
nas pasakė: Jei jūs prieš 
Mirandą, tai ir prieš ma
ne, nes aš jį tai vietai pa
skyriau. Nepaisant to, ka
rininkai visvien pasiliko ne
įtikinti.

Tarybų Lietuvos Durpynai
K. DAUKŠAS 

Chemijos ir Chem. Techno
logijos Instit. Direktorius

atsieit

Turimomis apytikrėmis 
žiniomis bendras pelkių- 
durpynų plotas Lietuvos 
TSR teritorijoje siekia 350 
tūkstančių hektarų. Apyti
kriais tyrimais duome
nimis ’ pasirėmus, tenka 
spręsti, kad tik trečdalis to 
ploto, atsieit apie 120,000 
hektarų, turi techniškos 
reikšmės. Mat, pelkės su 
nestoresniu 0.7 nl durpių 
sluoksniu neskaitomos dur
pynais.

Šiek tiek technologišku 
ir chemišku atžvilgiu ištir
tų' durpynų yra apie 80,- 
000 ha. Tą plotą sudaro a- 
pie 700 atskirų durpynų. 
Kai kurių durpynų, ypač 
Vilniaus ir Klaipėdos kraš
te, < tyrimo duomenys yra 
šio karo metu dingę ir juos 
teks atlikti iš naujo. Pasi
rėmus tirtų durpynų duo
menimis iš analogijos sprę
sta ir apie netirtus durpy
nus ir tuo būdu techniškai 
reikšmingų durpių atsar
gos atrodo sekančiai (mili
jonais tonų):

Tirti durpynai apie 248 
oro sausų durpių, apie 80,- 
000 ha; netirti durpynai 
apie 126 oro sausų ękirpių, 
apie 40,000 ha. Viso 
oro sausų durpių, 
120,000 ha.

Durpynai, 
pėms gauti žaliavos, 
nevienodai pasiskirstę 
sų teritorijoje. Kai kuriuo
se rajonuose durpių žalia
va yra beveik išsemta, pa
vyzdžiui, Vilkaviškio ir Ša
kių apskr., nes tose vietose 
jau iš seno vartojamos 
durpės gyventojų kuro rei
kalams.

• Apie 40% durpynų suda
ro mažai sudurpėjusios, 
kurui gaminti netinkamos 
durpės. Tos durpės gali bū
ti vartojamos kraikui ir i- 
zoliacinėms s t a tybinėms 
medžiagoms gaminti. Be 
to, visas durpynų fondas, 
pasirėmus tyrimo duome
nimis, bus suskirstytas pa
gal tam tikras naudojimo 
kategorijas. To reikalauja 
ir socialistinis planingas 
ūkis. Didieji durpynų masy
vai, jei tik jie pasirodys 
tinkami, .turės būti numa
tyti termiško durpių ap
dirbimo’— durpių koksavi- 
rtio įmonėms. Mažesnieji— 
atskiroms įmonėms kaip 
paprastas kuras, visai ma
ži — smulkioms įmonėms, 
kaip kaimo plytinės, pieni
nės ir kalkių gamyklos bei 
valstiečių ūkio reikalams.

LTSR teritorijoje stam
bių durpynų, kurių plotas 
viršija 1,000 ha, priskaito- 
ma 12. Svarbesni jų yra se
kantieji: prie Vilniaus — 
Baltosios Vokės Katėčių 
durpynas, apie 3,000 ha, 
apie 8 mil. to oro- sausų 
durpių. Prie jo galima pri
jungti 2 mažesnius: Kerna
vės ir šakų durpynėlius su 
1.2zmil. tonų oro sausų dur- 

374 
apie

du r-’ 
yra 
mu-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Liep. 12, 1947

• žinių agentūra skelbia, 
jog iš to viso šiuo metu 
Argentinoje verda “pirmos- 
rūšies valdiškas krizis.”

Kuo'jis baigsis, niekas 
negali pasakyti.

Roma. — Italijos seimas 
nutarė atidėti taikos sutar
ties užgyrimą iki po konfe
rencijos dėl Marshallo pla
no Europai.

Washington. — Kongre
siniai vadai žada įvest vers
tiną rekrutavimą.

pių. Kokio didumo yra tai 
energijos šaltinis, galima 
spręsti iš tokių palyginamų 
duomenų. Prieš karą Vil
niaus elektrinė gamindavo 
apie 15,000,000 kilovatva- 
landų elektros energijos 
per metus. Priimant dėme
sin, kad 1 kvv pagaminti 
reikia 2 kg. oro sausų dur
pių, Baltosios Vokės—Ka- 
tėčių durpyno užtektų Vil
niui apie 300 metų.

• Prie Kauno yra Ežerė
lio durpynas (20 klm. į 
vakarus) apie 2,345 ha. Ja
me eksploatuotinų durpių 
yra apie 4 mil. tonų oro 
sausų durpių. Prie jo gali
ma prijungti dar Raudon- 
plynės ir Kajackų durpy
nus dar su 1 mil. to oro 
sausų durpių. Tai būtų, tie
sa, išviso tik pusė Vilniaus 
durpynų, bet vis tiek tai 
yra didžiulis energijos šal
tinis. ,

Prie Šiaulių yra Didžio
jo Tyrulio pelkynas (3.- • 
320 ha) su 19 mil. tonų oro 
sausų durpių. Prie jo (5 
klm.) galima prijungti Su- 
linkių pelkė (1.623 ha) su 
5 mil. tonų oro sausų dur
pių, Dabartiniu metu Šiau
lių’'rajonas naudoja arčiau 
esahčius mažesnius Reky- 
vos ir Degimo durpynus.

Be suminėtų pelkynų žy
mūs dar šie: Amalvos Žu
vintu 8.237 ha (Sudavoje), 
Kamanų (Mažeikių ap
skrity j e), Švencelio—Aukš
tumais (Klaipėdos kraš
te).

Pelkynuose susikaupusi 
energija durpių pavidale 
nėra begalinė, bet jos kie
kiai yra tokie milžiniški, 
kad jų gali užtekti šimtme
čiams. Durpių technišku 
apdirbimu, penkmetyje bus 
išspręsta tiek pramoninio, 
tiek gyvenamųjų namų ap
šildymui reikalingo kuro 
opi problema. Nustota arba 
bent iki minimumo bus .su
mažinta malkų naudojimas 
kurui. Tatai turės didelės 
reikšmės miškų ūkiui, nes 
beveik visą užaugančią 
medieną būtų galima su
naudoti statybai ir techniš
kiems reikalams.

Daug geležies turintieji 
durpių pelenai bus sunau
doti dažų gamyboje.

Iš durpių gaunamas a- 
moniakas, fosfatai ir kalio 
junginiai sudarys bazę vie
tinėms respublikos žemės 
ūkio trąšoms.

Jauni, mažai tesudurpė- 
jusieji durpių masyvai ga
lima plačiai naudoti kaip 
kraikas ir kaip žaliava 
statybinėms izoliacinėms 
medžiagoms gaminti. Rei
kia tikėtis, kad dalis tų 
durpynų, juos ištyrus, pa
sirodys visiškai tinkami 
termiškam apdirbimui. Tuo 
padidės techniškai reikalin
gų durpių kiekis.

Durpių kasimo ir jų tam 
tikro perdirbimo pramonės 

tišplėtimas žymiai pakeis 
mūsų Tėvynės veidą; tai 
duos ; galimybę išplėsti mū^ 
sų Šalies pramonę.
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Hienos
Kauno Dailės Instituto Studentų 

Nuolatinė Paroda
Rašo V.,KAIRIŪKŠTIS

Los Angeles, Calif.

Skulptorius Juozas Mikėnas: Stalininės 
Premijos Laimėtojas

Rašo ALBINAS ŽUKAUSKAS
VILNIUS. — Kasmet skiriamos stali

ninės premijos už meno ir mokslo kūri
nius yra svarbus faktorius tarybinės 
kultūros raidoje, ugdant ir iškeliant j)a- 
čias geriausias kūrybines šalies jėgas. 
Pirmą kartą mūsų liaudis pergyvena di
džio savų pieno ir literatūros darbuotojų 
įvertinimo džiaugsmą.

Stalino premijos laureatų tarpe — žy
musis mūsų vaizdinio meno kūrėjas, di
džiai liaudies mylimas skulptorius Juo-* 
zas Mikėnas, apdovanotas už skulptūrą 
“Pergalė” paminklui Kaliningrade.

Juozas Mikėnas gimė 1901 metais va
sario mėnesio 12 dieną, Rokiškio apskr., 
valstiečio šeimoje. Jau nuo pat vaikys
tės jį traukė garbingas ir nuostabus kū
rėjo — menininko darbas. Nežiūrint di
delių sunkumų ir trūkumų jis siekia 
įgyvendinti savo tikslą. Mikėnas, tar
naudamas įstaigoje, lanko meno mokyk
lą ir 1925 m. ją baigia, laimėdamas auk
so medalį ir pagyrimo lapus. Nuosekliai 
su užsispyrimu tobulindamas savo meis
triškumą, žymusis skulptorius tęsia stu
dijas užsienyje, Paryžiuje, lankydamas 
Conservatoire Nationale des Arts et 
Metiers, kur baigia aukštąjį mokslą, 
drauge brandindamas savo talentą priva
čiose garsiųjų dailės meistrų dirbtuvėse. 
Taip galutinai subręsta gilus, pažangus 
ir savistovus menininko talentas, susifor
muoja savarankiškas, laisvas nuo 
bet kurių pašalinių įtakų, skulptoriaus 
veidas.

Būdinga yra, kad nežiūrint beidėji- 
nių, formalistinių , buržuazinio vakaro 
meno tendencijų, taip žavėjusių ne vieną 
mūsų dailės atstovą ir pagaliau per juos 
užteršusių mūsų vaizdinį meną buržua
zinių dekadentinių tradicijų piktžolėm, 
Mikėnas stovi ant sveiko pažangaus idė
jinio meno pozicijų, pasisavindamas iš 
didžiojo vakarų palikimo tik tai, kas yra 
tikrai vertinga, amžina. Tuo būdu jam 
laimingai pavyksta išspręsti formos ir 
turinio klausimus, kur darniai rišasi 
idėja, istorinės skulptūros ir1 lietuvių 
liaudies meno tradicijos su individualia, 
talentinga autoriaus interpretacija.

Siekdamas giliau pažinti pasaulinės

kakliai kovoja Lietuvoje prieštarybi- 
niais metais už progresyvias meno tradi
cijas, kritikinį realizmą, burdamas apie 
save jaunus pažangius menininkus.

J. Mikėnas nepaprastai praturtino 
mūsų vaizdinį meną savo kūriniais, daug 
prisidėdamas prie to, kad Lietuvos me
nas pragarsėtų užsienyje. Jo dailės dar
bus sava ir užsienio kritika yra aukštai 
įvertinusi. J. Mikėnas užima vieną žy
miausių vietų mūsų vaizdiniame mene.

Gilus tikrovės ir stiliaus jautimas, mo
numentali, sultinga forma, stipri kom
pozicija, natūralūs, psichologiškai pa
grįsti judesiai ir prozos tikras, nemeluo
tas didingumas, jautri ekspresija ir, kur 
reikia, nuoširdus patosas daro jo kūri
nius didžiais, niekada neužmirštamais. 
Visų tų jo darbų vainikas — “Pargalės” 
grupė Kaliningrade, suteikusi kūrėjui 
patį aukščiausią įvertinimą — Stalino 
premiją.

Žymi J. Mikėno kūrinių dalis išblašky
ta užsieniuose, tačiau nemažai jų yra 
Lietuvos muziejuose, kurių labiausiai, 
minėtini yra šie: Vincas (liaudies skulp- 

, torius), Žmonos portretas, M. K. Čiur
lionis, “Poilsis,” “Galva” — Kauno Val
stybiniame Čįurlionies Muziejuje; 
“Mergaitė,” “Moteris su vaisiais,” “Po
ilsis,” “Dainius,” “Paryžiaus motyvas” 
(akvarelė) — Vilniaus Valstybiniame 
Dailės Muziejuje; “Galva” ir “Vilniaus 
senamiesčio motyvas” (gauše) — Šiau
lių “Aušros” Muziejuje; “Pievos” (gau
še) ir “Vilniaus motyvas” (gauše) — 
Ukmergės muziejuje, kai kurie darbai 
Lietuvos Mokslų Akademijoje ir kit.

Žymūs yra J. Mikėno—pedagogo nuo
pelnai. Jau nuo 1931 m. jis be pertraukos 

• dirba įvairiose mokslo įstaigose dailės 
pedagogo darbą. Iki 1940 m. jis dirba 
Kauno Meno Institute, o 1940 m. tary
binė vyriausybė jį pakviečia Vilniaus 
Dailės Akademijos direktoriaus parei
goms, kur greta administracinių pareigų 
vykdymo jis užsiima pedagogine veikla, 
dėsto paišybą ir skulptūrą. Tuo būdu jis 
aktyviai prisidėjo prie ne vienos jaunųjų 
dailininkų kartos išauklėjimo.

KAUNAS. — Lankytoją parodoje 
pirmiausia maloniai .nuteikia rūpestin
gas bei estetiškas visų eksponatų parody
mas (darbai aprėminti,įstatyti į paspar- 
tų ir t. t.). Paroda atvaizduoja visų fa
kultetų darbą; čia ir piešiniai, akvarelės, 
dailioji grafika, įvairių rūšių tapyba — 
sieninės dekoracijos, freskas, vitražas; 
taip pat teatro dekoracijos, architektūra, 
keramikos dirbiniai, kilimų eskizai, teks- 
tiliniai bei audinių projektai; be to, mo
kymo dalykų pavyzdžiai — projekcinės 
braižybos, perspektyvos ir kt. Pradeda
me parodos apžiūrėjimą nuo to, kas mo
kama visuose kursuose — piešimo.

f

PIEŠIMAS.
Žemesniuose (I-II) kursuose dau

giausia piešiniai naturemortai (daiktai), 
žmogaus galva ir gipsai; kituose (III- 
IV) kursuose — žmogaus figūra dides
niame ar mažesniame judėjime. Tai daž
niausią atliekama anglimi dideliame for
mate.

Reikia pastebėti, kad Taikomosios ir 
Dekoratyvinės Dailės Institute piešimas 
(piešinys) yra labiau pagalbinė priemo
nė, o ne tikslas pats savaime, kaip yra, 
pavyzdžiui, dailės akademijose ar “gry
nosios” dailės mokyklose, kuriose pieši
nys .įgauna nepriklausomo meno kūrinio 
paskirties bei charakterio. Vis dėlto ir 
mūsų institute piešimas -turi ne tiktai 
praktiškos reikšmės, bet yra svarbi me
ninio auklėjimo priemonė.

GRAFIKA.
Dailiosios grafikos skyrius yra įvairus 

ir įdomus. Matome medžio ,ir linoleumo 
raidinius, ofortus, piešinius, eskizus ir 
t.t. Štai — plakatai, iliustracijos, etike
tės ir kitkas. Daug šių darbų technikos 
atžvilgiu atlikti gerai, arba net labai ge
rai, galima sakyti — be priekaištų. Vi
sai netolimoj ateityje galima laukti iš 
mūsų instituto studentų gerų ir rimtų 
grafikos darbų. Lankytojo dėmesį trau
kia, pavyzdžiui, gražus ir sąmoningas 
plakatas “Lankykime Kauno Zoologijos 
Sodą” — su intriguojančia meškos gal
va, kuri grafiškai atlikta žaliame fone 
(V. Armolo, IV kl.), taip pat plakatas 
“Vytėnai” ir kiti. Gražūs minėto V. Ar
molo peizažo bei darbo laukų motyvai, 
taip pat puikūs A. Makūnaitės raižiniai 
“Skalbėja” ir jos peizažo motyvai; E. 
Jakutytės “Bažnytkaimis” ir kit.; gerai 
atlikti K. Dočkaus ir kitų studentų dar
bai. Parodoje matome net porą knygų, iš
leistų Valstybinės Leidyklos, su instituto 
studentų pieštais viršeliais.

Dailiosios grafikos fakultetui vado
vauja docentas T. Kulakauskas ir docen
tas A. Kučas.

tuvė, vedama docentp L. Truikio. Paro- i 
dos salėje pirmiausia patraukia lankyto
jo dėmesį efektingų spalvų bei didingų 
linijų teatro scenos vaizdai.

Praėjusiais mokslo metais katedros 
vedėjas iškėlė studentams uždavinį: pa
žinti muzikinės tragedijos (operos) for
mas, surasti toms formoms plastinių ele
mentų — spalvų, linijų ir kt. atitinka- 
mumą bei jų sintezę. Studentams buvo 
demonstruojama kai kurių operų plokš
telių muzika, nagrinėjamos bendros te
atro problemos. Iškeltas uždavinys — 
sunkus, tačiau studentų buvo tinkamai 
ir rimtai suprastas. Įspūdingi pavyz
džiui, R. Songalaitės ir J. Čepėno deko
racijų eskizai iš operos “Faustas,” taip 
pat V. Banaičio — iš operų “Žydė” ir 
“Romeo ir Julija” bei kiti eskizai. Be de
koracijos projektų, šioje katedroje at
liekami dar tapybos darbai. Sprendžiami 
tapybos uždaviniai; siekiama konstruk
tyvinio spalvos dėmių sutvarkymo, rit
mo ir kt. Atsiekta gerų rezultatų. Be 
jau minėtų studentų, gerų darbų davė 
taip pat O. Navickaitė, K. Žitkus ir kiti. 
Kilimų katedros (vedamos taip pat do
cento L. Truikio) pateiktupse projektuo
se matome gerą ir racionalų mūsų liau
dies meno motyvų taikymą. t

ARCHITEKTŪRA. '
Dekoratyvinio apipavidalinimo fakul

teto projektai bei eskizai turi praktišką 
ir kartu meninę paskirtį. Čia aiškiai ma
tyti, kad sėkmingai ieškoma naujų ir 
savarankių dekoratyvinių motyvų archi
tektūroje, kambarių įrengimuose, bal
duose ir t.t. Rimtai studijuojama, kaip 
moderninės architektūros, taip ir mūsų 
liaudies pastatų bei dirbinių formos ir 
motyvai. Gražus yra, pavyzdžiui, T. 
Musteikytės baldų komplektas liaudies 
stiliuje, arba paprastų formų A. Jasin
skio, B. Klovės auto-stotelių projektai 
ir kt. Daug gerų vidaus dekoravimo es
kizų yra Speičio ir kitų. '

Fakultetui vadovauja docentas Ščes- 
nujevičius, vidaus įrengimo katedros,ve
dėjas yra J. Prapuolenis.

KERAMIKA.
Keramikos skyriuje lankytoją impo

nuoja darbų gausumas ir jų geras tech
nikinis atlikimas.

Ypač pasižymi B. Zigmantaitės gau
sūs bei įvairūs darbai (vazetės, puodu
kai, lėkštės ir kt.). Techniškai įdomiai 
atliktas ir gražių efektingų spalvų yra 
M. Vrublevskio servizas. Formčs atžvil
giu geras Baranausko komplektas alui 
(ąsuotis su puodukais), taip pat kai ku
rie E. Tulevičiūtės, J. Kačinskaitės ir ki-

Piknikas, Piknikas!
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Draugija ir LLD 145 kuopa tu
rės didelį pikniką rugpjūčio 3,. 
1947 m., sekmadienį, Arroyo v.
Seco. Parke. Prasidės 10 vai. 
ryte. Pietūs bus duodami pirmą 
vai. dieną. Bilietai tik $1.25 
ypatai. Kviečiame visus daly
vauti, o kurie nebūsite, tai gai-' 
lėsitės, nes valgius gamins pa
tyrusios gaspadinės — draugęs 
Marija Pupienė, J. Levišauskie- 
nė, po vadovyste profesijonalės -*• 
puotų rengėjos draugės Slieso- 
riūnienės.

KELRODIS: Reikia paimti 
W. car iki North Ave. 60, pa
sukti į East pusę. Prie 60-tos 
bus užrašas su rodykle ant 
stulpo, nurodantis • kaip rasti / 
pikniko vietą.

Liepos 6-tą įvyko LLD 145 
kuopos pusmetinis susirinki
mas. Sulyg valdybos raportų, 
kuopa turi 124 narius, iš kurių 
98 pilnai pasimokėję. Įstojo 2 
nariai, tai Antanas ir Marta V‘ 
Burt, iš Washington© valstijos. 
O iš nuveiktų per pusmetį dar
bų, valdyba plačiau pabrieš vė
liau.

Susirinkime labai pasigesta 
5-kių sergančių draugų, kurių 
skaičiuje yra draugas Repečka. 
Repečka, kuris yra nepavaduo
jamas kuopos korespondentas 
ir rašinėtojas iš demokratinių 
lietuvių veiklos ir kitų Los An
geles įvykių. Drg. Repečka jau 
seniai nesveikavo, bet nesiskųs
damas savo sveikatos stoviu ty
liai dirbo organizacijų parengi- . 
muose, dainavo chore ir be Su
stojimo rašinėjo. . ’c?

Linkiu tau, drauge, daug ryž
ties ir jėgų nugalėti ligą. Visi 
mes tave pasigendame.

Beje, ateinantis 145 kuopos 
susirinkimas neįvyks salėje, o A 
bus atlaikytas parke trečią* , 
rugpjūčio pikniko eigoje.

• U. B-nė. ’t

Shenandoah, Pa.

kultūros lobynus, Mikėnas aplanko svar
biausius kultūros ir meno centrus. Jis 
aplanko daugelį šalių, stebi jų kultūrą, 
gilinasi į jų meną. Francūzija, Belgija, 
Italija, Olandija, Vokietija, Latvija, Es
tija, Suomija — štai jo studijinių kelio
nių maršrutas.

1936 metais drauge su kitų pažangių 
Lietuvos meno darbuotojų grupe suorga
nizuoja išvyką į Tar. Sąjungą, ši ke
lionė, be abejo, žymiai sutvirtino idėji
nius Mikėno kūrybos metmenis.

Greitai skulptorius įgyja pasaulinio 
garso. Jo darbai išstatomi tarptautinėse 
dailės parodose: 1928 —1929 metais 
Barselonoje, 1929—1930 Lieže, 1937 me
tais Paryžiuje, 1939 m. — New Jorke ir 
kit. Jo kūriniai puošia Lietuvoje ruošia
mas vaizdinio meno parodas, pelnytai 
laimėdami liaudies ir pažangiosios inte
ligentijos -simpatijas ir nuoširdų įverti
nimą.

J. Mikėnas dalyvauja vidaus ir tarp
tautiniuose konkursuose ir parodose, 
laimi premijas ir aukštus atžymėjimus. 
Pirmąsias premijas skulptorius konkur
suose Lietuvoje figūros Kaunp Kultūros 
Muziejaus bokštui dekoruoti, Dariaus ir 
Girėno bareljefo konkursuose. Tarpvals
tybiniame konkurse: Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Paryžiaus parodos paviliono 
fasadui dekoracinio, bareljefo konkurse, 
Paryžiuje skulptūros akademiniame kon
kurse laimėjo pirmąją premiją ir diplo
mą, Paryžiaus tarptautinėje parodoje už 

v .skulptūros darbus atžymėtas “Gran 
prix” ir t.t.

J. Mikėnas nemažai yra pasidarbavęs 
pažangios mūsų vaizdinio meno krypties 
ugdymui ir rutuliojimui. J. Mikėnas at-’

Mėnesiena
Aukštas galias topoli,

, Saugai tu sodybą, 
O pro baltą obelį 
Upeliukas žiba.

Kvepia pievoj dobilas, 
Senas gluosnis svyra 
Ties upe pro obelį 
Į sidabrą tyrą.

Mėnesiena nuberia
Taką aukso smėliu, 
Naktį rasą sugeria 
Ragas meneselio.X

Antanas 'Venclova.

FOR THE BLIND

i

American lied Cross Photo 
: Excerpts from Junior Red Cross 
' magazines, transcribed in Braille by 
i Red Cross volunteęrs, are bound for 
, distribution to 9T schools for the 

blind.

TAPYBA.
Taikomoji ir dekorątyve tapyba turi 

įvairią ir plačią paskirtį, — tai sieninė 
dekoratyvinė tapyba, freskas, vitražas, 
mozaika, pagaliau — teatro dekoracijos.

Figūrinių kompozicijų projektai, iš
statyti parodoje, turi nemažai gerų pu
sių. Yra siekimas sintetinių, apibendrin
tų gamtos formų, ritminis figūrų išdės
tymas kompozicijoje, pusiausvyra, sime
trinis arba laisvas plotmės (sienos) iš
skirstymas ir kitkas.

Didelių užsimojimų ir gerą tapybą ro
do J. Mackevičius, ypač vykęs jo “Mer
gaitės portretas” ir “Autoportretas.” 
Prie geresnių darbų taip pat yra pri
skirtina S\ Veiverytės “Mergaitė prie 
lango,” A. Žvirblio ir kitų darbai.

Monumentalinės — dekoratyvinės ta
pybos fakultetui vadovauja profesorius 
St. Ušinskis.

FRESKAS. MOZAIKA.
Šiam fakultetui priklauso individua

linė freskos - mozaikos dirbtuvė, kurią 
veda docentas R. Kalpokas.

Pastebime didelį siužetų įvairumą: 
portretai, aktai, naturemortai, peizažai. 
Prie geresnių darbų priskirtini M. Re- 
pečkos, L. Petronio, V. Povilionio, gam
tos etiudai, taip pat L. Bukovęckaitės 
portretas “Senutė,” J. Balčikonio aktas 
ir kiti darbai.

TEATRO DEKORACIJOS.
Tam pačiam monumentalinės — de

koratyvinės tapybos fakultetui priklauso 
ir individualinė teatro dekoracijų dirb

tų darbai. Fakultetui vadovauja profe
sorius Strolis, padedamas docento J. Mi
kėno.

SKULPTŪRA.
Dekoratyvinės-monumentalinės skulp

tūros fakulteto darbai nėra gausūs, bet 
jie rodo siekimą dirbti medžiagoje — 
marmure, medyje ir net kalti granite. Iš 
individualinės dirbtuvės, vedamos do
cento V. Palio, paminėtini B. Vyšniaus
ko darbai, — tai degto molio mergaitės 
profilis, vykęs savo portretiniais savu
mais. Taip pat jo galvos iš marmuro, 
kuriose gerai atjaustos veidų bruožų 
formos.

Darbai atlikti medyje, rodo gerą ir 
kruopščią techniką. Kitą individualinę 
dirbtuvę veda šio fakulteto dekanas pro
fesorius B. Puridžius. Geras granite kal
tas Poncerovo eskizas.

Pagaliau paminėsime ir kai kurių 
mokomų dalykų (projekcinės braižybos, 
perspektyvos, ornamentikos ir plastinės 
anatomijos) pavyzdžius, kurie specialis
tų akimis žiūrint, atlikti labai gerai, 
švariai.

•Reikia pažymėti, kad didelį organizuo
tumą ir darbštumą parodė Kauno Tai
komosios ir Dekoratyvinės Dailės Insti
tuto vadovybė, višas pedagogų kolekty
vas bei studentai.

Mes esame įsitikinę, kad artimiausiais 
metais Kauno Taikomosios ir Dekoraty
vinės Dailės Institutas išauklės gerus 
meno meisterius, kurie prisidės prie 
įvykdymo uždavinių, kuriuos iškelia mū
sų tarbįniam menui naujas, didelis at
statomojo penkmečio periodas.

Senoji lietuvių kolonija, ang-’ • 
liakasių kolonija. Kur eisime, 
kur važiuosime, visur, po visą 
Ameriką rasime lietuvių, gyve
nusių Shenandoah, Pa; Tai 
ankstyvųjų lietuvių imigrantų • 
pirmoji stotis Amerikoje — 
Shenandoah, Pa.

Šenadoriečiai lietuviai yra 
pažangūs. Mylinti apšvietą ir 

^branginanti dienraštį Laisvę.
10 d. rugpjūčio Shenandoa’ryje ' 
įvyks dienraščio Laisvės nau
dai piknikas. Ęus Brandonville 
Giraitėje. Visos Shenandoah ‘ < 
ąpylinkės lietuvių kolonijos turi 
organizuotis važiavimui į pik- ’ 
niką. Jei mainieriai ką'pasibrė- 
žia, tai jie atlieka gerai.

Pasispauskite, draugučiai, ir. 
suorganizuokite gerą - Laisvės 
paramai pikniką. Kiekviena 
“pečiuke” iš' visos Shenandoah 
apylinkės privalo būt atstovau- / 

|jama šiame piknike.
Nepertoli Scrantonui ir Wil- 

kes-Barrei į Shenandoah. Pasi- 
kalbinkite vieni kitus, susimo- 
bilizuokite į grupes ir važiuoki
te į šį gražų pikniką naudai sa
vo dienraščio. P. Buknys.

SCHOOL BOOKS

carabao take home school books j 
sent to the islands from California - 
through the AmeHcau Junior Red' 

i Cross. I

3-čias puslapis - -------- --------
Laisve—Liberty Lith. Daily • 
Šeštad., Liep. 12, 1947
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LICENSES 

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 hfy» been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2417 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY B. REBERS (R)

NČTICE Is hereby mven that License No. 
GB 8534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4806 Skillman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ęonsumed off the: 
prem ises.

HERMAN, SAM, MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN & LOUIS JACOBS 

& HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 7243 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Frankliq Strėėt, Borough of Brooklyn, 
Coimty of Kings, to be consumed off the 
-premises.

JOSEPH SCHNEIDER

NOTICE k hereby glyęp that License. No NOTICE Is hereby given that License No, NOTICE is hereby glv^n that License No. NOTICE is hereby given that'' License Nd. 
GB 1703 has been issued to the undenrignW

to sell beer at retail Urtildr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

JACK KLE1NERMAN

to Sell bcąr at retail under Section 107 of 
the Alcdnolic Bevferage Control Law kt 
334 Howard Avenue, Rorough of Brooklyn, 
County of Kings, to ‘be consumed off 
premises.

the

RALPH FEUERSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2239 has "been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3323 Church Avenue, Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP KWATINETZ (R)|

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 407 qf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN, SAM, MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN & LOUIS JACOBS 

& harry Meltzer 
(Bernstein Bros.)

NOTICE
GB 12248 _____________ .. v._ _____„
to sell beer at detail under Section 107 of' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5923 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
TEDDY HALASA & WILLIAM PHILIPS

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

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

NOTICE 
GB} 2504 
to sell beqr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
427 Wythe 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
758 Frhnklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. - •
SAUL BOLCOF & MELV1N GREENBERG 

(S. & M. Food Center)

to sell beer at retail under Section 
the Alcbhollc Beverage Control Law 
435 Franklin Avenue, Borough of 
County Of Kings, tb be bon sorted off 
premises.

SIDNEY T. HARBEN

Brooklet.

Beverage Control Law - at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed otf the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1843 has been issued to dhe undersigned 
to sell beęr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK LE ROSE (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9263 has been -issued to the undersigrfCd 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevęrage Control Law at 
248 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
BRUNO BONADIO & JOHN GAGLIARDI

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
113F7 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

SAM BECKER

GONZALO MOLINA 
(Los Latinos )

NOTICE 
GB 1522 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough 6f Brooklyn, 
County Of Kings, ' to be consumed olf the 
premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Rood Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undęr Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Ckmtroi Law at 
233 Nostrand Avende, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE 
GB 1458 
to sell beer at retail funder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
361. Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

FRANCIS M. DADDINO SAMUEL NADEL

NOTICE
GB 7819

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

to' sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
541 Wythe 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1485 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

MURRAY GARSON (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. MICHITSCH

NOTICE 
EB 1365 
to sell' beer at retail ,under Sectioh 10*1 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2610 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

is
has been issued to the) undersigned

hereby given that License No.

ELEANOR V. MJLLER
Old Oak Tavern

the

LUISOGIRO 
(Lewis)

NOTICE 
GB 7787 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf 
premises.

' SALVATORE- CATANIA & 
JOSEPH RICCIARDI

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

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

the

NOTICE 
GB 9955< 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
581 Nostrand Avende, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG

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

NOTICE 
GB 8940 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law *t 
364 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN

NOTICE 
GB 1726 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby giv.-n that L’renHe No. 
has been issued to the undersigned

the

NOTICF- is hereby given that License

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4924 — Avenue K, Borough ot. Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

MARTHA LEDERMAN (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8986 has been issued to the undersigned 
to sejl beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
4018 Glenwood Road, Borough of Brooklyn, 
County 'of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ANDERSON

NOTICE is\ 

GB 10000 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
155 — 5th Avenue, ■ Borough of Brooklyn, 

-County of Kings ,to bo consumed off the 
premises.

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

IVAN FRANKIE

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

SAMUEL MARCUS 
(Kingsboro Food Center)

. ... .. . No.
GB 2237 has been issued to the undersigned 
tb sell beer at retail under ^Section 107 of! 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE 
GB 1634 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
15^1 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

No.

Dorothy greenberg
SAMUEL APPLEBAUM 

(S. A. Food Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
599A Clinton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ,to be consumed dn the 
premises.

ALEXANDER SHAPIRO & 
PEARL BERNSTEIN 
(Project Delicatessen) (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

JOHN J. STAMPFL

NOTICE 
EB 1183 
to seU beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
536 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1693 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that T.icense 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 2034 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
402 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off 
premises.

No.’

REGINA NEWMAN

is hereby given that I icense 
has been issued to the undersigned

ROSARIO RICCABEIfJE

the

NOTICE 
GB 12417 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Reverage Control Latv at 
1736 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK

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

NOTICE 
GB 7088 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

.334 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

WILLIAM DROPKIN & 
Leonard Schnell 

(Lindenbaum’s Food Market)

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

the

’NOTICE is hereby given iha’. 'License No. 
GB 2564 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail, under Section 107 <jf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
665 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Alcoholic
— 3rd Avenue, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

is

GEORGE MIHAEL

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 131 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 379 Herzl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed off the 
premises.
LAUREL BEER DISTRIBUTING COMPANY

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

RUDOLF H. STEINER

NOTICE 
EB 1657 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 .— Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
"Premises.

VINCENT A. CULHANE

NOTICE 
GB 1370 
to sell beet' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Macon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kin'gs, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DONNER

NOTICE
GB 1431

is hereby giv-?n I.hat License 
has been issued to the undersigned 

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

HENRY ALLHUSEN

the

No. No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer ‘at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
įycmises.

the

GOTTFRID ERICSON

4 
ABRAHAM BOKSER

i« hereby given that License No. 
has been Issued to the Undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
C 623 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control U\v 
at 474 Thatford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BROOKSIDE BEVERAGE COMPANY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1189 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MERROLD M. PAYNE

NOTICE is hereby given that License 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
268 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SADIE HALPERN

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& IRVING WHITE

NOTICE is hereby given 'lint License No. 
GB 12175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2S18 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1751 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft 
premises/

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

the

JESSE FARR
ALFRED A. SINGER

NOTICE
GB 1531

hereby given that Licenseis
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 1^)7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

NOTICE 
GB 2617 
to sell beer at retail under Section 107 of 
this Alcoholic Beverage Control Law at 
687 Wythe Avenue, BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADELE SYSOL & 
CHARLOTTE CZARNECKI

NOTICE is hereby given that License No. 
0 657 has been issued to the undersigned 

J to distribute beer {it wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 24 Malta Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
preinises.

BROOKDALE BEVERAGE COMPANY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EARL E. TWIGG & SAMUEL E. TWIGG

NOTICE is hereby .given that License No. 
GB 1460 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
GB 11237 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
803 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS STRASSBERG

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

JACK RAKOFF

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

NOTICE
GB 7782

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

to sell beer at 1-etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK CATANIA

IRVING KAHN 
(Cohen's Dairy)

NOTICE 
GB 2615 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 'Alcoholic Beverage Control Law at 
1322 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7839 has been issued to the undersigned 
to sieli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
371 McDonald Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS ZUCK &

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ARTHUR JOSEPH

the

NOTICE is hereby given that License No. 
XC 1028 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
«t 674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
l>remises. *

EDWARD & MARTIN J. GOODMAN & 
HYMAN KARP 

(D-B-A Edward Goodman)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5006 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off t'ne 
premises.

VINCENT JAMES GTNCOTTA

NOTICE 
GB 7010 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholid Beverage 
936 Madison Street, 
County of Kings, to 
premises.
SEYMOUR

NOTICE 
GB 7428 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

&
JOSEPH BERLOWITZ 

ABRAHAM DERECHINSKY

SIMON

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

NOTICE 
GB 9000 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE E. DOANE 
(Doane's Frozen Foods)

the

SAMUEL FINKELSTEIN

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& SAUL SANDICK

No.

hereby given that License No. 
undersigned

NOTICE is
GB 7462 has been issued to the
to sell beer at retail under Section 107 of 
the
329 Evergreen Ave.,
County of Kings, to
premises., I

ANTONIO
Italian-American Groceries

ijs hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 12384 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 

. 906 Gates 
County of 
premises.

Beverage * Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE 
GB 7264 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

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

NOTICE 
GB 1499 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is, hereby giv»n that 
GB 7448 has been) issued to the 
tb sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
762 McDonald AvbnUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SALVATORE RICCI A EDMUND REGULA 

(*Ricci’s Veg. & Grocery Store)

’.icensc No. 
undersigned

ERNEST ‘MILES

NOTICE is hereby given that License. N<". 
GB 7789 has been issued to the Uridersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 DeKalb Avenue, BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE
BEATRICE HARRIS

NOTICE is hereby given that License No.x 
C 536 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 212 Norman Ave., Borough 6f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK CASCARANO & 
NICHOLAS STEFANIZZI 

Rite Beer Dist.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NORMAN B. GOLDBERG & 
ARTHUR GREEN

King J. Dairy

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

Veteran
MISTRETTA

the

is hereby giv«?n that License (<'>. 
has been issued to the undersigned

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 7313 has 
to sell beer 
the Alcoholic
206 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 7290 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

WILLIAM HOROWITZ

is hereby givei that License 
has been issued to the undersigned

No,

K hereby given that License No. 
Has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 7651 
to sell' beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeVcragC Control Law at* 
4904 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tile 
premises.

NOTICE 
GB 2280 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

the

STEPHEN LOPES

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Aldoholic Beverage Control Law at 
884 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County pf Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD BROWN

NOTICE
GB 7058

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
211 Jamaica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.' >
JESSE GINSBERG & MURRAY GINSBERG 

(Ginsberg Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7622 —'3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE KNOUR

is hereby given that License No. 
1463 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of- 
’Alcoholic Beverage Control Law at 
Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

FRED BOSCHEN

is hereby given that License No. 
1632 has been issued to the undersigned 

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

— 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

MAX MUSHLIN

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 2361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM RUBINSTEIN

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

NOTICE 
GB 8991 ______________ ____
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1313 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. #

Herman, sam, morris, harold a 
EPHRAIM BERNSTEIN A LOUIS JACOBS 

A HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 11215 has been issued to the undersigned 
to Mil beer 4ft retail under Section 107 of 
tHe Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 — Avenue M, Borough of Brooklyn.

• County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAM. MORRIS, EAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN A LOUIS JACOBS

& HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.)

NOTICE Is hereby given that License No. 
OB 8979 has been Issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3919 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pttomtees.

HERMAN, SAM, MORRIS, HAROLD & 
EPfiRAIM BERNSTEIN A LOUIS JACOBS 

A HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros,)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
386 Dumont Avenue, 
County of -Kings, to 
premises.
MORRIS RUBIN A

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

IRVING BERNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6961 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MAHNKEN 
United Food Stores

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD O'DONOHUE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. • 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN KUNOFSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 299 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ixvw at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings <to be consumed on the 
premises. .

THEODORE J. SATTLER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 1778 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

FRED ROSENZWEIG

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 — -3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

STELLA CYBULSKI

NOTiCE is hereby given that License No. 
EB 1678 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law . at 
281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

HYMAN KRUGER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai) under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3615 Quentin Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings .to be consumed on the 
premises.

OWEN SMITH 
Emerald Bar & Grill

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

ANTHONY LATVAITIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7482 has been issued to th eundersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Qontrol, La.w at 
1 I Harrison Place, Borough of RrOoklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WIGGER, Jr.
• & Elsie ‘Hyktt—D-B-Ą

ALBERT BERKOWITZ

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

NOTICE 
GB 7039 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
742 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street .Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JACOB LEON

hereby įūven that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house under See
the Alcoholic ^leverage Control

NOTICE is 
E 306 has 
to sell beer 
tion 107 *bf 
Law at 2123 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings.

SALVATORE LONGOBARDO

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 101-3 Cook Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tp be consumed off the 
premises. >

MORRIS LINDENBAUM
' (Lindenbauni Dist.)

NOTICE is hereby give i that License No, 
GB 12496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB BRUMER, HARRY FULLER 
CHARLES FULLER

(Fuller Grocery) **

the

&

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

NOTICE 
GB 2320 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law# at 
544 . — 92nd Street,- Borough of Brooklyn, 
County of -Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA M. PENNER

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

NOTICE 
‘GB 1885 , _
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA COSOLITO

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

NOTICE 
GB 1695 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alęoholic Beverage Control Law at 
8401 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

SALVATORE ABBATE

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

No.NOTICE 
GB 7334 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
8009 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed off 
premises)

the

PHILIP SPIVAKI *

NOTICS is hereby gi'’ei^ that License No. 
GB 1561 hhs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6420 — 17th Avenue, Bordugh of Brooklyn, 
Count^of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BROWN

NOTICE is hereby given that Ipc^nžfe No. 
GB 1637 has .beėn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage •fCo’ntrdl Law 
1705 — 65th Street, 
County Of Kings, to 
premises.

ANTONIO

At 
Borough Of Brooklyn, 
be consumed off the

PATERNA

NOTICE 
GB 1554 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
145 Harrison AVenuc, 
County of Kings, to 
premises.

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

NOTICE 
GB 8955 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2 Ditmas 
County of 
premises.

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

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

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcohplic Beverage Control" Law at 
329 Nostrand Avenue, Borbugh of krookiyn, 
Cdunty of Kings, to be consumed off the 
premises.
BEN ABRAMSON & RICHARD LEVINE 

(Bcndick’s Food Center) *

No.
I^IDOR MANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 McDonald Street, Borough of BrooHyhį. 
'County of Kings, to be cohsutned off the 
premises.

SADIE KATZ

MEYER STEIN

NOTICE 
GB 7786 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 'Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX PILLINGER 
(Max’s Buffalo Food Center)

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

the

No.NOTICE is hereby given that License 
DB 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic* Beverage Control Law at 
2009 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINRIB

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

NOTICE
GB 2514
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 — 31st Street, Borough of Brooklyn, 
Coynty of Kings, to be consumed off the 
premises. /

EDWARD & ANN R. LIPNICKI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 Bradford Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' '

WALLACE & THEODORE^:. PRINCE

NOTICE «.» hereby given that License No. 
GB 2379 has been issue! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 MacDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bc consumed off the 
premises.

JOHN G. NISSEN

NOTICE 
GB 8964 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Washington Ave., Bor/ugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

SIDNEY STORCH

FRED ZAKS

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

NOTICE
GB 22^9

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

to self* beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
20 Central 
County of 

’prefniBes.

Avenue, 
Kings, to

PHILIP

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

STEINER

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

NOTICE 
GB 2278 

’to sell beeb at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER

NOTICE
GB 1619
to sell beer at retaįl under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Road .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby, given '.hat 1 ice-as-i No. 
GB 8938 has been issued to the undersigned 
to sell beęr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
316 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ISIDORE JULIAN

NOTICE 
CB 1325 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of B’klyr^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

DAVID SHIFFMAN

DAVID KAPLAN

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

NOTICE 
GB 1648 
to sell beer at retail under Section 107 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
585 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NoRlČE Is hereby given that License No. 
GB 123Š5 has been isfeudd to the undersigned 
įo sell.i beer at 'retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meseroie Avenue, Ėorough of Brooklyn, 
COuniy .of Kings, to be consumed off the 
premises.
HENRY SCHUTTE & BRUNO KUHBACH 

(Schutte & Kusbach)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
Cdunty of Kihgs, to be consurned off the 
preinises. ' - -

PASSMER DAIRY CORP.

STELLA TESTA

NOTICE 
GB 11230 
to sell beer at retail under Section, 107 of 
the Alcoholic Beverage 
8106 — 15th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.''

LOUISA

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CAPASSO

NOTICE is hereby given -.hat License No. 
GB 11890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78B — 6 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HART DELICATESSEN. INC.

the

NOTICE is hereby given «'hat I icenscNOTICE is hereby given «'hat I icensc No. 
GB 1892 has been issued to the^underšigned 
to sell bei(r at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed -off the 
premises.

ABE GOLD

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

NOTICE 
GB 7204 
to sell- beer at retail under Section lOl' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue#- Borough of^ Brooklyn, 
County1 of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINFI^ASH

NOTICE! is hereby given that License No. 
GB 11231 has been issued to the undersigned 
to (Sell beer at retail under Section 107’ Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 McDonald Aventie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMIL WALTUCH

NOTICE is. hereby given ‘hat l.fcensj No. 
GB 7318 has been issued to the urideVsigriė^ 
to .sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ‘Beverage Control Law at 
1141 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LOUIS WEINTRAUB " 
(Louis American & West Indies Groceries)

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

NOTICE 
GB 2046 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
313 Nostrand Avėnue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN STERN

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& JOSEPH STERN

NOTICE is
GB 252 has been issued to the undersignėd 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage
252 Fulton Street, Borough of , Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID

at retail Under Section 107 Of
Control Law at

SEMPLE & ELMER MENARD

NOTICE is hereby givei '.hat License No. . 
GB 2476 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
298 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cdnsdftled off the 
premises.

FRANK GILBERT

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

Beverage Control Law at

NOTICE 
GB 7132 
to sell beer 
the Alcoholic
249 Nostnhid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK SPILKEWITZ & ESTHER LASS

is hereby giv_-n that I icense No. 
lias been issued to" the undersigned

is hereby given that Lir.’nse No. 
has been issued to the undersigned .

NOTICE 
GB 11213 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
53 Buffalo Avenue. BoroUgh of Brooklyn, 
Cofonty of Rings, to be consumed off the 
premises.
, ESMINIO A FILOMENA SCUTAĖI

NOTICE is hereby given that License NO. 
GB 1548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2909 Fort HamHton Parkway, 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

PETER McEVOY

Law at 
BorOugh of 

be consumed

NOTICE 
GB 2008 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Nostrand Avenue, Borough of Ėrooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that

HARRY LERNER

hereby given that I.icffnse No.^ 
_ _____ ,_s been issued to the undensigrted 
to sell beer At retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Nostrand Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisęs.

EDDIE SCHERTZER

NOTICE i.» 
GB 1309 ha;

NOTICE is hereby given tha: License N6. 
GB 7369 has been issued to the undersigned 
to sell bdhr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage rCohtrdl Law it 
5405 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License Nc.- 
GB 2578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at" 
659 Franklin Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. , ’ /

FRANK & SOLOMON WYETZNER

the

No,NOTICE is hereby given that License 
GB 1335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Avenue, Borough of%Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN

JOSEPH STIER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10V of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
480£ — 18th Avenue. Borough of Brooklyn,. 
COimty Of Kings, to be consumed off 
premises.

Mortimer h. krubiner 
ABRAHAM ERDHEIM ‘ 

(A. & B. Dairy) •

the

NOTICE is hereby given that Licenre 
GB 1459 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section s1.07 of 
the Alcoholic Beverage dontro) Law at 
776A Franklin Avenue. Borough of 'Brooklyn, 
Couhty of Kings, to lie 'cdhsuftted off thfe 
premisas#

HANS VIETS & GEORGĖ PAPE

No.

NOTICE is hereby gi zen that Licence No. 
'OB 11211 has been issued to !thė undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of: 
the Alcoholic Beverage ‘Cohtrdl Law at 
782 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

PERCY A. BRQWNE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7357 has been issufed to the undersigned 
to sell beer at retail bnder Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Hewes Street, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed Off ‘the 
premises.

SIMON GERTREIOER

NOTICE
GB 1812/has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the . Alcoholic BeveragO Control- Law at 
125 .Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that l.lcflhse No.

MORRIS RAPPAPORT 
(Ditmas Food Center)

is hereby glvsn Pint I Icense No. 
has been /issued to the undersigned

Notice
QB 1369 ____,
to sell beer at retail -under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 'Control' Law at 
1807 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the ’ 
premises.

MAC VrOPPER

NOTICE is hereby given that ,License No. 
GB 6979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. . 
Coifnty of Kings, ' to. be consumed off the 
premises. • . /

HYMAN OELBER

NOTICE ,is hereby given that t’.lcenao No. 
GB 2064 has been issued td the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ‘Beverage Control Law at 
836 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH OCHSHOEN

NOTICE is hereby -given ’.hat Luxn’se. No. 
GB 12248 hks been issued to the undersigned 
to -aell beer at retail under Section 107 ■of 
the Alcoholic Beverage Control l#aw at 
5928 — 3rd Avenue, Borough BrdOklyn, 
County of Rings, to be consumed off the 

(ProMiiies.
TEDDY -HALASA .& WILLIAM PHIUPS

I 1 ■' I 1i 1

4 pusi.—Laisve (Liberty, baily), dėitad., Liep. lė,



LICENSES
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE Is hereby given that Licr;«.»? No. 
GB 1655 has been issued tq the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
•the Alcoholic Beverage Control Law at 
1508 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HART

NOTICE k hereby given that License No. 
EB 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM ZIEGELBAUM & 
HYMAN TULIP

NOTICE is hereby given that I jeense No. 
GB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oL 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 - 86th Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GEDULD

NOTICE is hereby givjn that y.ic’ns-* No. 
EB 1490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
373 Kingston Avenue, Borough ‘of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ORENZOFF

NOTICE is hereby given ihat License No. 
EB 1669 has been, issued to the) undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA BERGER____ X
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2807 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL SCHUBER

NOTICE if. hereby given that I.kcura No. 
EB 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Green Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLY PAPACH

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 383 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 'to be consumed on the 
premises. 

- LOUIS MOLOD 
(M. & Z. Delicatessen)

NOTICE is hereby given tnat License No. 
EB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

’ SAMUEL KOCH
(Wythe Ave. Rest.) 
. . .... --- . — t •

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

MORRIS HOROWITZ

NOTICE is hereby given tn.it License No. 
EB 396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ‘Beverage Control Law at 
823 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, • to be consumed on the 
premises.

ISIDORE RADIN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 'Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES PLACATZIS & 
THOMAS PARASKEVAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 576 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB GRODZINSKI & ABE WEINSTEIN 

(G. & W. Delicatessen)

NOTICE is hereby given 'hat License No. 
EB 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL WOLICKI
(Havemeyer Light Lunch Bar)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ’Control Law at 
449 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control T<aw 
at 13 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

UNION BEER DIST. CO., 
William Lorn use io

NOTICE is hereby given that I.iceise No. 
EB 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on • the 
premises.

JOHN ROCHFORD

NOTICE is hereby given that License No. 
EB- 382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10.7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
767A Nostrand Avenue, Borftugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. B. DELICATESSEN & REST., INC.

NOTICE is hereby given mat 1 irense No. 
EB 962 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SANTO EMMANUELE

NOTICE is hereby given hat 1 icense Nt. 
EB 955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 — Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
EB 384. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Avenue^ Borough of Brooklyn, 
County of* Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Delicatessen & Restaurant)

NOTICE L hereby given that I Dense No. 
EB 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2147 — 86th Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WEISS DELICATESSEN. INC.

NOTICE is hereby given 'hat I i.'eiv* N<. 
EB 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough(of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRAY GOLDSTONE &
» 'ABRAHAM FELD

(Almur Provision Co.)

NOTICE is hereby given that License No. 
C 468 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I«iw 
at 575 • 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REX BEER DIST. OF AMERICA. INC.

NOTICE is hereby given that Liccnstf No. 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE STADLER

bIOTICE is hereby given that License No. 
EB 422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
773 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
__________ JOHN PANTELELIS___________

Sionistų Vadas Sutinka su 
Palestinos Skaldymu

JERUZALĖ.—Dr. Chaim 
Weitzman, buvęs pirminin
kas Pasaulinės Žydų Sionis
tų Organizacijos, sakė tyri
nėjančiai Jungtinių Tautų 
komisijai, jog nėra kitos iš
eities, kaip tik padalint Pa
lestiną į dvi valstybes—žy
dų ir arabų.

Žydų tarybos vadai reika
lavo pripažint visą Palesti
ną žydų valstybe. Arabai 
grūmodami spyrėsi, kad 
Palestina būtų pripažinta 
kaip arabų valstybė. Jie 
įspėjo, kad arabiškos šalys 
net kariaus už visą Palesti
ną arabams.

Henry Wallace sakė, kad 
reikėtų Sovietam dalyvaut 
Paryžiaus konf erenci j o j dėl 
Marshallo plano Europai.

Louisburg, N. C. —- Joe 
Swanson’iene liudijo teisme 
prieš savo sūnų, kaip tėvo 
užmušėją.

Maynard, Mass.
Kas Gauna Dovanas

Laike Laisvės pikniko, 4 d. 
liepos, Vose Pavilion, buvo 
skiriamos dovanos prie įžan
gos bilietų. Jas laimėjo seka
mi :

1- mą dovaną, kailių futrą, 
laimėjo Alphonse Vinskavich. 
ser. 424, num. 14; 65 Alher- 
ton St,, Stoughton, Mass.

2- rą, $50, Bill Fraimantas, 
ser. 120, num. 23; 39 Park- 
dale St., Somerville, Mass.

3- čią, $10, Billie Woessner, 
ser. 471, num. 22; 191 A St., 
Lowell, Mass.

4- tą, $10, Matelda Melvi- 
das, ser. 237, num. 7; 353 
Hampshire St., Lawrence, 
Mass .

5- tą, $10, Mary | Traknis, 
ser. 122, n. 20; 60 Austin St., 
Cambridge, Mass.

6- tą, $10, Winnie Sheeho, 
ser. 153, n. 21; 777 Boylston 
St., Brookline, Mass.

7- tą, $10, J. Wizbor, ser. 
307, n. 12; 238 Second St., 
Elizabeth, N. J.

8- tą, $10, Mary E. McGuire, 
ser. 207, num. 12; 56 River
side St., Watertown, Mass.

9- tą $10, M. Zupka, ser.
158 num. 5; Laurel St., Lynn, 
Mass.

10- tą, $10, Patricia Stankū
nas, ser. 195, num. 8; 65 Lin
coln St.^C am bridge, Mass .

J. Dovidonis, 
ser. 324, 22; 14 Hillside
St., Worceste^JMass-.

12- tą, $10, RWert D. Dick
inson, ser. 182, ntim. 17; 24 
Thetford Ave., Boston 24, 
Mass.

13- tą, $5, P. Serepcne, ser. 
183, num. 12; 1152 Washing
ton St., Norwood, Mass.

14- tą, $5, Edmond Dobizyn- 
ski, ser. 418, num. 16; 26 En
terprise St. (nėra miesto).

15- tą, $5, Mrs. A. Kangiser, 
ser. 419, num. 24; 605 So. 
Maine St., Randolph, Mass.

16- tą, $5, Stanley Benk, ser.
• 228, num. 16; 357 (gatvės ir 
miesto negalima išskaityti).

17- tą, $5, Martin Kavalevs- 
ki, ser. Ill, num. 20; 24 
Broadway, So.' Boston, Mass.

18- tą, $5, C. J. Korun, ser. 
325, num. 11; 29, Endicott St., 
Worcester, Mass.

19- tą, $5, Jack Yaskavičius, 
ser. 280, num. 24; 29 Endi
cott St., Worcester, Mass.

20- tą, $5, Peter Green, ser. 
192, num. 7; 15 Harvard St., 
Cambridge, Mass.

21- mą — Asten Harber, 
ser. 239, num. 19; 104 Myrtle 
St., Lawrence, Mass.

22- rą — William Freitos, 
ser. 420, num. 23; 56 Charles 
St., V/est Bridgewater, Mass.

Visi, kurių vardai paskelb
ti, ir kurie negavote išmokėti, 
kreipkitės pas St. Rainard, 40 
Ripley Rd., Dorchester 21, 
Mass., ir gausit savo dovaną.

S. Rainard.

Tel. TRObrldge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Montreal, Canada Rockford; ID.
Rado Prigėrusi

Bernardas Kvietinskas nuvy
ko birželio 22 d. į Longueill pa
simaudyti ir rado prigėrusio 
žmogaus lavoną. Pranešė poli
cijai, kuri veda tyrinėjimą, nes 
prigėręs yra pilnai apsirengęs, 
ibet jokių dokumentų pas jį ne
rasta. Iš drabužių spėja, kalti 
tai gali būti amerikietis.

Nužudė Savo Draugą
Birželio 21 d. du jėzuitų ko

legijos studentai, eidami per 
tuščią piečių, šiaurinėj Papi
neau gatvės daly j, pamatė ky
šant iš po žemių žmogaus alkū
nę. Pranešė policijai. Tud pačiu 
laiku tapo areštuotas kepurių 
pardavėjas Marcotte, kuris tar
dant prisipažino nužudęs savo 
bendradarbį, Baileau.

Jis nužudė savo draugą kovo 
13 dieną, išsivadinęs jį pasiva
žinėti automobiliu. Jam paleido 
kulką į galvą ir kūną vežiojosi 
automobilyje dvi dienas, žmog
žudys, nužudęs draugą, jo žmo
nai pasakė, kad jos vyras ją pa
metė ir pasiliko nakvoti. Neži
nodamas, kur padėti lavoną, 
nuvežęs užkasė žemėj, bet, ma
tyt, kad iš to strioko nepergi- 
liausią duobę padarė.
Rowley Nuteistas Kalėjimam

Montrealo teismas atmetė 
prašymą pernagrinėti bylą 
Kent Rowley, tekstilės unijos 
vado. Jis tapo nuteistas 6 mė
nesius kalėjimo už vadovavimą 
streiko Valleyfielde.

Kuris laikas atgal Rowley 
buvo kelius kartus areštuotas 
ir laikomas kalėjime už vadova
vimą Ayers tekstiles darbinin
kų streiko Lachutte. Kartu su 
juo buvo areštuoti ir kiti strei
ko vadai, Medelaine Parent, 
Bcaucabe ir unijos darbuotojai 
Bedard ir Gauthier.

Jų teismas įvyks rugsėjo 
mėnesį. Yra apkaltinti, kad, 
būk tai, viešai skelbė neapykan
tą valdžiai ir peržengė įstaty
mus.

Policijos Konvencija
Birželio 24 d. čia Windsor 

viešbutyje prasidėjo 42-ra Po-^ 
licijos viršininkų konvencija ir

LDS 95 kuopa turėjo susirin
kimą kartu su jaunuoliais. Pla
čiai apkalbėta kaslink narių 
gavimo ir sporto-žaidimo. Nu
tarta ateinantį rudenį pradėti 
“bowling” tymą kaipo pradžią 
sporto.

Birželio 14 d. skaityta pas
kaita, parašyta Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus. Dr. Bulutov pavedė 
skaityti J. Raškevičiui. Paskai
ta buvo apie gyvenimo permai
ną. Dr. Bulutov nuosekliai ir 
aiškiai nurodė kaslink sveika
tos. Buvo visokių klausimų. 
Daktaras atsakė visiems norin
tiems žinoti kaip užsilaikyti, 
kad būtų sveikas.

Susirinko nemažai publikos 
ir visi atydžiai klausėsi ir nesi
skubino namo. Turėjom ir pa
silinksminimų. Draugas P. Ku- 
tra ir kitatautis pagrajino vel
tui. Kuopos vardu tariu jiems 
ačiū.

Liepos 2 d. įvyko antras su
sirinkimas. Išduotas raportas 
apie paskaitą. Rengiamės prie 
pikniko kartu su jaunuoliais. 
Komisija raportavo, kad surado 
gražią vietą piknikui. Greitu 
laiku pradės garsinti. Susirin
kimai įvyko Raškevičiaus sve
tainėj. Pirm. M. R.

Hawaii salose sustreika
vo 12,000 vaisių augintojų, 
CIO unijistų.

monijose dalyvavo Kvebeko 
provincijos premjeras Duplesi.

Dirbtuvė kainavo $1,500,000. 
Joje dirbs 250 darbininkų. 
Dirbtuvė užima 7 akrus žemės. 
Yra įrengta laboratorija, kafe- 
terija ir sandėlis tabakui, ku
riame galės tilpti trys milijonai 
svarų tabako.

Atvyko Olandai
Birželio 25 d. atplaukė į 

Montrealo uostą laivas ir atve
žė 1,100 olandų iš Olandijos. 
Juos pasitiko Olandijos pasiun
tinys Kanadoj, Royen. Visi jie 
išvyko iš Montrealo į vakarų 
Kanadą dirbti ant ūkių.

Reporteris.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS 
SINGER MAŠINOS 

Gyvenančios New Jersyje! 
Kodėl dirbti New Yorke, jei jūs, gyvena

te New Jersey? Naudokitės esamais 
darbais mūsų naujame fabrike. 

KREIPKITĖS 
KNITWEAR CREATORS 

2311 West St., 
Union City, N. J. 
Ar Šaukite Union 5-7664 

(162)

VIELŲ SUVEDĖJOS
Patyrusios prię B & C Mažų Amplifier unitų.

5 dienų — 40 Valandų Savaitė 
GERA ALGA 

13OETSCH BROS.
223 E. 144th St., Bronx, N. Y.

1 (162)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
• ir

UŽBAIGĖJAI
Pilnai patyrę prie 
pataisymo darbų

Automatiški pakėlimai
40 vai., 5 dienų savaite',

Macy’s Warehouse
47-44—31st St.

LONG ISLAND CITY
(162)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

SKALBYKLAI DARBININKAI 
Visokių Rūšių Įdomūs Darbai 

CONSOLIDATED LAUNDRIES 
LACKAWANNA LINEN (Shore Division) 

PROSYTOJAI, LEIDftJAI, PRIftMftJAI. 
TAISYTOJAI. MAZGOTOJAI, PAKUOTO- 
JAI, SURIšftJAI, IŠTRAUKIMUI VYRAI. 
MR. PRICE—ASBURY PARK 2-1400 
1100 SIXTH AVE., NEPTUNE, N. J.

(163)

Franc. Unijos Atmeta 
Valdžios Tarpininkystę

PARYŽIUS. —. Franci-
jos Generalės Darbo Kon
federacijos (unijų sąjun
gos) komitetas nutarė de
rėtis tiesiog su Samdytojų 
Taryba dėl algų pakėlimo 
darbininkams. Sako, unijos 
nepriims socialisto premje
ro Ramadiero valdžios tar- 
pininkystės, nes valdžia 
kartotinai atmetė darbinin
kų reikalavimus.

Republikonai ir pietinėse 
valstijose pradėjo kampani
ją už Dewey, k&ip savo 
kandidatą į prezidentus.

DAILYDES
Nuolatinis Darbas

Kreipkitės pas
THE TURNER 

CONSTRUCTION CO.
WOODYARD

of

Scovil Mfg. Co.
Hamilton Avenue

WATERBURY, CONN.-
Tel. Waterbury 4-5171

(162)

Prezid. Trumanas Vėl 
Atmes Taksy Biliy

WASHINGTON. — Pre- 
}zidentas Trumanas prane
šė, kad jis iš naujo vetuos 
(atmes) republikoniškąjį 
taksų bilių, tarnaujantį tur
čių naudai. Kongreso at
stovų rūmas užgyrė šį bi
lių 302 balsais prieš 112. 
Suprantama, kad ir senatas 
priims jį. Prezidentas kiek 
pirmiau atmetė tokį pat bi
lių.

tęsės keturias dienas. Konven
cijoj dalyvavo 125 policijos vir
šininkai iš visų Kanados pro
vincijų ir specialiai užkviestų 
iš Jungtinių Valstijų.

Nuteistas Mirti
Nuteistas pakarti Leo Cou

ture už nužudymą savo uošvio 
St. Geneviene de Pierrefonds.

Nauja Tabako Dirbtuvė
Birželio 23 d. Imperial To

bacco Co. atidarė naują, mo
dernišką tabako dirbtuvę Jo- 
liette miestuke. Atidarymo cere-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569 , \

Matthew A.
| BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

; DIREKTORIUS
I •

» A

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

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Pristatome j B rook lyno ir apylinkės, į krautuves
ir i pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4<«802

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

“Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus/ 
sudarau su ame-'? 
rikoniškais. Rei-? 
kalui esant ir 
padidinu toki o^ 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir

ir pavienių.

_____  Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6101

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

" būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

0 I

BAR & GRILL

TeL EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

l^ELEPUONE
STAGG 2-5043

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD .

BEER & ALES

RONKONKOMA 
8684

Peter 
KAPISKAS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias /
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

■■



Malonūs Svečiai 
Kanadiečiai

Laisvės piknike teko susi
tikti drg. Antaną fcapatą, ka
nadietį, kuris čionai atvyko gi
mines bei draugus atlankyti. 
Šiomis dienomis New Yorke 
lankosi Antanas Griška, taip
gi kanadietis. Abudu draugai 
yra progresyviai, rimti vyrai, 
Laisvės ir Liaudies Balso skai
tytojai ir jau nebe pirmą kar
tą mus atlanko.

Draugas Griška, kaip ir vi
suomet, apsistojo Hotel Diplo
mat, New Yorke. Jis šiuomi 
tarpu turėjo pasekmingą ke
lionę —susitiko savo “išsva
jotą,” ir žemiau pasirašęs nu
mato, kad nebe už ilgo turės 
įdomesnių naujienų pranešti.

Antano ir Antano Draugas.

TAIKĖ VARNAI, TEKO 
PAČIAM

Donald Formanck, 15 m., 
94-19 35th Ave., Jackson 
Heights, .vasarodamas su drau
gais miške taikė nušauti var
ną, bet paslydo ir šautuvas iš
šovė į jo paties ranką.

Smagi Istorija apie Gražią Mer
giną, kurios jaunesnioji sesuo su
žiedavo ją su penkiais vyrais 
vienu laiku!!!

WILLIAM HOLDEN 
JOAN CAULFIELD

“Dear Ruth''
Ir dar:

‘KING OF THE WILD HORSES’

įspūdinga drama lauke, 
pilna sujaudinimų!

BROOKLYN
PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Aves.

Istorija Moteries Didžios Meilės Niekšui!! 
EAGLE-LION FIMS * 

x 1 perstato
LOUIS HAYWARD * .JOAN LESLIE * RICHARD BASEHART 

“Repeat Performance” 
DABAlt, ttbbOMA

RIVOLI Broadway ir 49th St. 
Durys atsidaro.9:30 A. M. 

Nuolat Rodoma. — Moksliniai Vėdinama, — Nebrangios Kainos

^^ONClJRTWfr

EPIŠKA ISTORIJA FILMOJ apie

IR SOVIETŲ ŽMONES 
nuo 192li m. iki šiol

A RT KIN O presents

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Tokio . . . .Matyk atstovus J. V., Anglijos. Rusijos Ir Cninijos traukiant liosus dėl 92 
buvusių Japonijos laivų! Chinija . . . Minia užpuolė du nusmerktus mirti karinius 
japonų kriminalistus pirma, negu jiedu buvo nužudyti! Greitieji Francijos laivyno 
torpedlaiviai veikia Rheino upės sargyboje prieš šmugelninkus! Ištiriama senoviniai 
Maya griuvėsiai Meksikoj! >fatyk Argentines valdovo žmoną Mrs. Pcron, kaip jinai, 
atsilankius Ispanijon, buvo iriumfališkai sveikinama! Paryžius... Matyk vasarinį 
Eiffelto bokšto apvalymą! Vienintelis rodymas N. Y., nepraleiskite... “DIVORCE 
U.S.A.” Slapta Teisybė apie N. Y. Perskyras! Matyk pačias bylas teismuose!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Nepasakyta Sensacinga Istorija apie gyvenimą ir meiles pirmosios 
didžios jaudinimų žvaigždės judžiuose!!!

BETTY HUTTON * JOHN LUND

“THE PERILS OF PAULINE”
* Ir asmenų vaidinimas scenoje *

“THE HOUR OF CHARM” vien merginų orkestras.
Vadovauja Phil Spitalny

Dalyvauja^ Evelyn su savo Magišku Smuiku.

P AR A MOUNT Broadway ir 43 St.

Ketvirta
Didžioji 
Savaitė

■ rHODUCED IN U $ $ R

with M. GELOVANI in the role of STALIN
Ule q*eat hi statical vow which lecame 
Russia s ĮtMįMm ojaction! •

Hollywood© Didžiausi Talentai ... Skaisčiausioj Broadway’s naktinėj' 
vietoj! Puošnus, smagus muzikalis veikalas, pilnas juokingų nuotikių!
GROUCHO MARX * CARMEN MIRANDA * ANDY RUSSELL

STEVE COCHRAN * GLORIA JEAN

“COPACABANA”
, RODOMA DABAR

BROADWAY THĘATRE, Broadway ir 53rd St.
Vėdin. Oras — Nebrang. Kainos — Nuolat Rodoma

I

i

r---

Galima į Lietuvą Rašyti 
Ir Iš Ten Atrašyti

Kokių keistybių fašistiniai 
propagandistai prasimano Vo
kietijoje atsidūrusių lietuvių 
bauginimui nuo grįžimo į Lie
tuvą, galima spręsti, kad ir iš 
sekamo nuotykio:

Prieš tūlą laiką Motiejus 
Klimas, dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir direktorių tary
bos narys, gavo iš Vokietijos 
laišką, siųstą jam. Tame jo 
laiške buvo dar kitas laiškelis, 
su prašymu, kad gal jis kaip 
nors galėsiąs tą laiškelį per
siųsti į Lietuvą žemgulytei. 
Esą, niekas iš Vokietijos nega
lįs į Lietuvą parašyti neigi iš 
Lietuvos žmonės negalį išsiųs
ti jokio laiško.

Nors nepažindamas vienos 
nei kitos, tačiau Klimas tą 
laiškelį tuojau ir pasiuntė į 
nurodytą kaimą. Kaime, kaip 
matysime, tos merginos jau 
nebuvę, ji buvusi jau Vilniuje, 
tačiau ir ten ją. tas “negali
mas pasiųsti” laiškas pasiekė. 
Dabar Klimas gavo nuo Žem- 
gulytės laišką, taikomą tai 
merginai, nuo kurios jinai per 
Klimą laišką gavo iš Vokieti
jos. Klimas laišką merginai į 
Vokietiją pasiuntė, parodyda
mas, koks melagingas yra fa
šistų pasakojimas, būk laiškai 
neįleidžiami į Lietuvą ar ne-

Triboro Tiltas savo 11 me
tų sukaktyje puošiasi, jį per
maliavoja. Naujas aluminių 
maliavų - ploščius kainuosiąs 
$500,000.

Jesse M. Aycock, 46 m., gy
venęs 104-67 115th St., Rich
mond Hill, prigėrė ežere neto
li nuo Gloversville, N. Y., ten 
atostogaudamas su šeima.

išleidžiami iš Lietuvos, būk 
Lietuvos žmonės “visi išvaryti 
į Sibirą.” Įdomumo dėlei įde
dame ir žemgulytės laišką, 
parodymui, koks tas jos “Si
biras.”

Vilnius, 1947-2-16 
Mieloji Linda,

Esu tau dėkinga už laišką. 
Mieloji, aš gyvenu ir studijuo
ju Vilniuje. Veviržėnuose ne
begyvenu. Kastutė, mano se
suo, prisiuntė jūsų laiškutį 
man. Miela Linda, gaila, bet 
Stefas jums nebeparašys, jo 
jau nėra, jis mirė, šiaip visi 
namiškiai sveiki, gyvena ne
blogai. Benis namuose šeimi
ninkauja.

Aš studijuoju dantų-profe- 
rų techniką, be to, mokausi 
muzikos mokykloje, dainavi
mo klasėje. Sekasi neblogai, 
tik pragyvenimas mieste sun
kus, sunkiau su maistu, nes 
toli nuo namų, nieko padėti 
negali. Linda, nepagailėk ke- 
letos žodžių, rašinėk retkar
čiais, kaip sekasi, ką studijuo
ji. Aš lauksiu. Daug nerašau, 
nes nežinau, ar šis laiškas pa
sieks tave.

Daug linkėjimų pažįsta
miems ir tavo namiškiams.

Laukiu laiškų!...
Janina Žemgulytė.

Lietuviij Laisvės Radio 
Klubo Programoje šį 
Sekmadienį

šio sekmadienio priešpietį, 
liepos (July) 13-tą, Lietuvių 
Laisvės Radio Klubo progra
moje girdėsite dainuojant Lil
lian Bastytę, švelniabalsę so
listę.

Lillian Bastytė

Kalbą pasakys Vincas Bovi
nas, Lietuvių Meno Sąjungos 3 
Apskrities sekretorius, iš visų, 
vyresnes kartos lietuvių dau
giausia darbuojąsis sukimuį 
meno saviveiklos rato ir mo
bilizavimui aplink jį jaunimo.

žinias perdavinės anaunse- 
ris Jonas Siurba.

Tą viską girdėsite liepos 13- 
tą, 10:30 iki 11 vai. ryto, i& 
stoties WBYN, 1430 ąnt jūsų 
radio.

Linksmo Gimtadienio!
Ketvirtadienį, liepos 10 d. 

pas Anna ir Rojų židžiūnus 
buvo gimtadienio parė. Tai 
buvo Ann’os židžiūnienės gim
tadienis.

Poetas Rojus židžiūnas (ge
riau žinomas kaipo prof. Krie
nas) dabar atostogauja ir kas 
dien važiuoja žuvauti. Taigi ir 
šiai parei parūpino (savo loc- 
nomis rankomis sumeškeriojo) 
žuvies,’ užtektinai pavaišinti 
parėję dalyvavusius židžiūnų 
draugus.

židžiūnų šeima yra muzika- 
liška šeima: Rojus suorgani
zavo Vyturėlio Ansamblį, ku
riam dabar vadovauja jo sū
nus Eddy. Taigi parėję daly
vius linksmino Eddy, Rojus, 
Anna ir busimoji jų, marti L. 
Bastytė, sugrodami kelis sma
gius kavalkus ant gitarų ir ba
lalaikų.

Linkime Annai židžiūnienei 
dar labai daug tokių linksmų 
gimtadienių sulaukti, o šiuo 
tarpu reiškiame jai: “Happy 
Birthday,” Anna!

Rep.

Bosais Išvažiavimas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas rengia busais išvažia
vimą į Lithuanian Liberty 
Parką, Linden, N. J., sekma
dienį, 20-tą dieną liepos (Ju
ly), šiais metais. Kelionė į abi 
puses $2 asmeniui.

Su kaimynų - biznierių pa
galba, manome sudaryti apie 
šešis busus. Visas busų išva
žiavimo pelnas yra skiriamas 
šalpos skyriui, tai yra, išmo
kėjimui ligoniams už sirgimo 
laiką ir už numirusius kliubo’ 
narius.

šiais metais jau išmokėta 
už numirusius $1,500. Tad pi
nigas yra reikalingas ir prašo
me visų talkos.

Bušai nuo kliubo išeis 10- 
tą valandą ryto. Parke gros 
Nevins orkestrą.

Piliečių Kliubas.

Atostogauja
Arthur Petriką parvyko 

atostogų pas tėvus, Katriną 
Petrikienę ir daktarą Antaną 
Petriką.

Arthuras tarnauja J. V. 
Laivyne, prie radar aparatū
ros — toje pat srityje, kurioje 
jis dirbo karo laiku ir įsigijo 
oficieriaus laipsnį. Užbaigęs 
privalomąją tarnybą, Arthu
ras įstojo dar vienai tarnybai 
savanoriu. Antroji jo tarnyba 
baigsis gale šių metų.

Jonas Ormanas, LDS Jau
nimo nacionalis sekretorius ir 
Tiesos ir Laisvės angliškųjų 
skyrių redaktorius, šią savaitę 
atostogauja. Tačiau daugiau
sia laiko praleidžia “persiim- 
damas” su savo sūneliu John
ny namie ir apylinkės parkuo
se.

Susižiedavo
Eddie Sidney ,(židžiūnas) 

Vyturėlio Ansamblio vadovas 
pranešė šių žodžių rašytojui, 
kad jis praeitą šeštadienį liep. 
5 d., oficialiai susižiedavo su 
soliste Lillian Bastytė. Vadi
nasi neužilgo “vyturėlis” ir 
“lakštutė” sukurs šeimynišką 
židinį.. .

Lillian Bastytė, kaip žinia, 
čia yra atvykus iš Manchester, 
Conn., lavinti savo balsą ir da
bartiniu laiku dirba LDS Cent
ro raštinėje, o Eddy Sidney 
dirba Laisvės spaustuvėje ir 
sugabiai vadovauja Vyturėlio 
stygų orkestros ansambliui.

Taigi, žiedas nuo' dabar su
jungia du mūsų gerus meni
ninkus. Ir mes visi linkime 
jierris laimingos ateities! Sy
kiu linkime jiems progre
suoti mene ir dar skardžiau 
mus linksminti savo muzika 
ir daina. Rep.

t

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* au naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos i

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fumišiuotas 

kambarys. Galima lengvus valgius 
pasidaryti. Visi įtaisymai, gešas, ■ 
karštas vanduo, kabinetai. Prašome 
kreiptis po antrašu: 200 South'2nd 
Street, Brooklyn, N. Y. (157-159)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager '
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
f .. . I ‘

Kita Motina Prigirdė 
Kūdiki

mė
sa-

Mrs. Etta Gel Iman, 28 
tų, prigirdžiusi savo trijų 
vaičių kūdikį jo maudynėje ir 
tuojau tai pasakiusi ją lan
kančiai slaugei, Mrs. Florence 
Williams.

1 ■>' * 'a *

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

Mrs. Gellman grįžusi' iš li
goninės su kūdikiu birželio 
23-čią. Matomai, buvo žino
ma, kad ji nesveikuoju, slaugė 
ateidavo jai prigelbėti. Slau
gei nuėjus į skiepą kūdikio 
drabužėlius išplauti, motina 
kūdikį prigirdė. Policijai ji sa
kėsi nežinanti, dėl ko taip 
pasielgė. Ją nuvežė į Kings 
County ligoninę.

wwtvaswcwtvwvovwuwvw

STADIUM KONCERTAI
New Yorke. Filharmonijos Simfonijos Ork. su 110 

60c ir daugiati.

Giuseppe de Ixic«, 
Danforth, 
vadovybe . . .

15—“Madaina Butterfly”

Amsterdam Ave. ir 138th St.,
artistų . . . Simfonijos po žvaigždėmis . . . Tikietai nuo 30c,

ŠJ VAKARĄ 8:30!!*—ITALIŠKAS VAKARAS, su Jan Peerce, 
Derva Nelli ir Marie Roffndahl, Charles 
('arto Tomanelli, su Alexander Smallens

PIRMAD., LIEP. 14 ir ANTltAD., LIEP.
su Dimitri Mitropoulos vadovybe

TREfflAD., LIEP. 16—Sibelius, Delius. Mahler, Ravel 
su Alexander Smallens vadovybe

KETVIRTAD., LIEP. 17— Patll RobcSOIl Alexander Smallens vadovybe

į World Tourists, Inc. i
I (Įsteigta nuo 1927 m.) |

{SENIAUSIA ir GERIAUSIA!
I del fĮ PUNDELIŲ 1
■ J VISAS DALIS SOVIETŲ į
1 SĄJUNGOS I
Į Iš anksto apmokėtais muitais. | 
| Maisto Pundeliai | 
•Nauji ir Padėvėti Drabužiai| 
? 1. Mes chemikalais išrūkome | 
* 2. Pundeliai apdraudžiami į
■ MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS į
Į ORGANIZACIJOMS |
I UŽSAKYKITE PUNDELIUS I
i PAGAL NUMERIUS •

< 5?-

PACKAGES t0 RUSSIA
.ND Ml OTHlk COUHtUlU

NAUJA RAŠTINE BROOKLYNE
Parankumui brooklyniečių mūsų kostumerių, mes pranešame, kad 

atsidarė nauja mūsų raštinė Brooklyne, kuri yra — 
571 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 ttk Rusijon.

Kainos dėl kitų šalių suteikiamos pagal reikalavimą.

STANDARTINIAI MAISTO 
PUNDELIAI 

3

G 
7 
K
9
10

$11.56
13.31
16.74
1 1.94 
15.01
14.32
15.29
11.63
12.96

■jo—-a—m—-B-----B— X——■—la—ai—

' ■ '-f <

HENRY D. MAHLER, inc.
BRONX: SOO 1. 164th St. MANHATTAN: 637 Second Av*.

Tok* Third Av*. "L" to B*tw**n 34th ond 35th Str**t* |||

161st St. Station Hi
Mott Haven 9-5300 f

$39.06
36.38
38.47
36.36
42.81
42.78

20
101
10

NO. WT
WT
WT
WT
WT
WT
WT
WT
WT

STANDARTINIAI DRABUŽIŲ
PUNDELIAI

NO. B20L
l<
B
B
B
B

Mes dabar turime agentūras 
sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

DĖL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

WORLO TOURISTS
incorporated

į
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j GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS
■ 11
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina H 
į pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i

Geriausias Alus Brooklyne • 1

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
▼ ▼ ▼ ' ” "

i • H

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

1 —M——R —■ —m — BI — IU —M—.■ — IB—— ■ — ■ —— ■ — ■ —^4 I

18 W. 23rd St
NEW YORK 10, N. Y. 
Hl. 0«<U(4 4-4*4*

TONY’S

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas .

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

Valandos: J J-^ryte
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis

Tai vieta,. kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarrihvimas. '• .

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

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

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

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

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

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI* ŽEMOM KAINOM .

— . -

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. /

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler 

f i
. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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6 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Liep. 12, 1947




