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* * * Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
davusių ir dar daugiau žadėju
sių savo sūnų: rašytojų Petro 
Cvirkos ir Butkų, Juzės.

Petras .Cvirka, pasirodo, mi- 
| re širdies liga, o Butkų Juzę 

nelabasis vėžys prismaugė.
Per trumpų laiką, po karo, 

Tarybų Lietuva neteko keturių 
žymių rašytojų: Salomėjos Nė
ries, Liudo Giros, Petro Cvir
kos ir Butkų. Juzės.

Tai didelis mūsų tautai smū
gis didelis nuostolis grožinei 
lietuvių literatūrai!

♦ * *
Butkų Juzė—žemaitis—mirė 

š. m. balandžio 22 d. Klaipėdos 
ligoninėje, gi palaidotas jo nu
mylėtuose Telšiuose.

Lietuvoje jis mokytojavo ir 
rašė. Vėliausiu laiku bene tik
plunksna sau pelnė duoną.

Prieš metų eilę Butkų Juzė 
buvo atvykęs i Jungtines Vals
tijas ir čia trumpai gyveno.

Deja, negalėjo jis tuomet su 
mumis sutapti. Jo visuomeninės 
pažiūros tūlais klausimais sky
rėsi nuo mūs; jis buvo savotiš
ko būdo žemaitis.

Tačiau ilgų metų prityrimai 
jį paveikė ir su Tarybų Lietu
va jis gražiai sutapo.

Amžina jam atmintis!
Nepamirš jo ne tik žavingoji 

Žemaitija, bet ir visa Lietuva!
* # *

Nuolat Tarybų Sąjungą kan- 
džiojąs kolumnistas Drew Pear- 
son primena, jog šiemet Tary
bų Sąjunga tikisi didelio javų 
derliaus.

Apie 300,000,000 bušelių kvie
čių ir 100,000,000 bušelių ru
gių būsiąs perviršius • tarybi
nės tautos tai galės eksportuo
ti.

Tarybų vyriausybė skelbia, 
jog šiemet visoje Tarybų Są
jungoje buvo užsėta 20,000,000 
akrų žemės daugiau, negu pra
ėjusiais metais.

Gi pernai, turime atsiminti, 
ne tik mažiau buvo užsėta, kaip 
šiemet, bet pernai derlingiau
siose Tarybų Sąjungos srityse 
sausra buvo viena baisiausiųjų 
ir visiškai sunaikino javus.

Šiemet oras Sovietuose labai 
geras; visi javai, sakoma, užde
rėjo ir tarybinės tautos su vil
timi laukia rudens.

Maisto kortelės šiemet Ta
rybų Sąjungoje tikrai bus pa
naikintos; tarybinis pilietis bus 
pilnai sotus žmogus ir dar sa
vo kaimynui suteiks pagalbos.

* * *

Šiemet tarybinis pilietis ne 
tik bus sočiau pavalgęs, bet ir 
dailiau apsirengęs ir turės ge
resnę pastogę.

Amerikiniai korespondentai 
Maskvoje, net nenorėdami, pri
pažįsta tą faktą: krautuvės 
pilnos produktų ir jų vis dau
gėja.

šimtai tūkstančių naujų na
mų dygsta karo nu ninku otų ose

, miestuose ir sodžiuose.
Maskvoje statybos darbinin-

■ kai dirba trimis pakaitomis.
Nauji fabrikai atsiranda, 

x . tūkstančiai naujų žemės ūkio 
. mašinų iš fabrikų tiesiog gabe

namos į farmas.
Visa tai džiugina tarybines 

* tautas, tarytum joms sako:
Šiandien geriau, negu buvo va
kar, o rytojaus dieną bus dar ir 
dar geriau ir grhžiau! 

♦ * *

Niūjorkiškis Hearsto “Mir
ror” išstojo su įvedamuoju 
prieš Anglijos socializmą. Gir
di: Britanija jau toli pasivarė 
pirmyn link komunizmo.

“That's the danger of play
ing with fire,” rėkia laikraštis.

Jei paimsime Ameriką, ji 
taipgi eina link socializmo; 
kiekviena išgyventa diena kiek
vienam sako: socializmas atei
na; jis neišvengiamas, kaip ne
išvengiamas rytojaus rytą sau-

Trumanas Plačiau 
Rems Karą prieš 
Chinų Komunistus
Siunčia Gen. Wedemeyerj 
Dėl Pagalbos Chiangui

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas ir valstybės se
kretorius Marshallas siun
čia generolą Albertą C. We
demeyerj Chinijon. kad pa
tirtu. ko Chiang Kai-sheko 
valdžiai labiausiai reikia 
karui prieš chinų komunis
tus. Gen. Wedemeyeris 
taipgi įpareigotas stebėt 
amerikonų santykius su So
vietais Korėjoje ir duot pa
tarimus Trumanui, kaip 
sustiprinti amerikinę pozi
cija tame krašte.

Su generolu. Wedemeye- 
riu vyksta Chinijon kari
niai Amerikos inžinieriai ir 
politiniai-ekonominiai spe
cialistai.

Visa tai^įškia, jog Tru- 
mano vs^džiaTuošiasi dar 
veikliau ir atviriau remti 
diktatoriaus Chiang Kai-
sheko karą prieš chinų ko
munistus Mandžurijoj ir 
šiaurinėj Chinijoj.

Chinu komunistų laimėji
mai, iš vienos pusės, ir 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
ūkinis nusmukimas paskuti
niu laiku sukėlė gilų rū
pesnį Washington© valdo
vams.

Politiniai stebėtojai įžiū
ri, kad generolo Wedeme- 
verio misija siunčiama ir 
dviem kitais sumetimais — 
praminti . takus Trumano 
mokymui ir Marshallo pla
nui Azijoje.

Wedemeyeris yra asme
ninis Chiang Kai-sheko 
draugas . Karo metu jisai 
buvo amerikonų štabo gal
va prie Chiango valdžios.

“Amerikos Balsas”
Silpnėjąs

WASHINGTON .— Kon
gresas paskyrė tiktai ke
lintą dalį pinigų, kurių rei
kalavo valdžia savo propa
gandai per radiją užsie
niams ir savo kultūros 
agentams svetimuose kraš
tuose. Todėl tas radijas, 
vadinamas “Amerikos Bal
sas,” turės sumažint savo 
veiklą, o kultūrinių agentų 
darbas būsiąs sustabdytas.

“Amerikos Balsas” krei
pia propagandą ypač į So
vietus ir jų draugus—Len
kiją, Čechoslovakiją ir kt.- 
vartodamas tautines tų 
kraštų kalbas.

4 žmogžudžiai Numarinti 
Elektros Kedėje

SING SING, N. Y., kalė- 
jime tapo numarinti elek
tros kedėje keturi newyor- 
kiečiai žmogžudžiai — Sal
vatore di Christofaro, Ed. 
Jones, A. Sims ir Wm. Tho
mas. Marintojas J. Fran- 
cel pelnė $600.

lės patekėjimas!...
Drebėkit, jūs progreso ne

prieteliai, drebėkit!

Buvusioji ir Dabartinė Konferencija dėlei 
Marshallo Plano Vienyti ir Kelti Europos Ūkį

v&.Š

Čia matome vaizdą iš pir
mesnės trijų didžiųjų euro
pinių talkininkų konferen
cijos Paryžiuje dėl Mar
shallo amerikinio plano, ku
ris siūlo apvienyti įvairių 
Europos kraštų ūkį ir kel
ti jų pramonę su Amerikos 
parama.

Ta konferencija iširo — 
ją apleido Molotovas, So
vietų užsienio reikalų mi
nistras. Jisai pareiškė, jog 
Anglija ir Francija mojasi 
su Amerikos dolerių pagal
ba diktuoti silpnesnėms 
Europos šalims ir gręsia jų 
nepriklausomybei.

Amerikos Kišimasis į Balkanus---Pavojus 
Net Pačiai Graikijai, Sako Bulgarija

LAKE SUCCESS. N. Y. 
Bulgarijos atstovas Nissim 
Mevorah kaltino Jungtines 
Valstijas, kad jų kišimasis 
i vidujinius Graikijos rei
kalus grūmoja ne tik Bul
garijai, Jugoslavijai ir Al
banijai. bet gresia pražudyt 
ir pačios Graikijos nepri- 
klausomvbę.

Kalbėdamas Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje, Me
vorah smerkė Amerikos 
siūlymą palaikyti nuolatinę 
Jungt. Tautų komisija Bal
kanuose. Pasak amerikonu, 
ta komisija turėtų tėmyti, 
kaip bulgarai, jugoslavai ir 
albanai, girdi, “laužą”

EGIPTAS PRAŠO 
ANGLUS TUOJAU 
IŠSINEŠDINTI

LAKE SUCCESS, N. Y.- 
Egiptas per savo ambasa
dorių Amerikai atsišaukė į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, kad tuojaus ir ga
lutinai pašalintų Anglijos 
armiją iš to krašto. Anglų 
armijos laikymas Egipte 
laužo Jungtinių Tautų car
ter į ,mindžioja egiptėnų ne
priklausomybę ir gali suda
ryt pavojų tarptautinei tai
kai ir saugumui, sakė 
Egiptas savo skunde Sau
gumo Tarybai. Egipto am
basadorius Mahmoud H. 
Paša taipgi reikalavo, kad 
anglai tuojau išsikraustytų 
iš Egiptiškojo Sudano, ku
rį Anglija užgrobė, ir pa
vergė nuo 1882 m.—Egip- 
tiškas "Sudanas turi milioną 
ketvirtainių mylių ploto su 
apie 7 milionais gyventojų. ORAS.—Būsią giedra.

kad Sovietai atmestų tą 
pakvietimą.

ame-
Vo-

pasitarimuose; An- 
ir Francija geidavo,

Paveiksle numeriu 1 pa
žymėtas yra Molotovas, 
num. 2—užsieninis Franci- 
jos ministras Bidault, o 
num. 3 — Anglijos užsienio 
reikalų ministras Bevinas.
NAUJA KONFERENCIJA

Po pirmosios konferenci
jos iškrikimo, Anglija ir 
Francija pakvietė 22 Euro
pos kraštus į naują konfe
renciją Paryžiuje1 liepos 12 
d. Šioje konferencijoje dėl 
Marshallo plano ne tik So
vietai nedalyvauja; pakvie
timus į ją atmetė ir 8 So
vietų Sąjungos kaimynai —

Graikijos rubežių. Bulga
rijos atstovas užginčijo tp- 
kį rubežių laužymą. Jis pa
reiškė. jog amerikonu va
dovaujama dauguma Jungi. 
Tautu komisijos Balkanams 
tyrinėti neteisingai rapor
tavo. būk bulgarai, jugosla
vai ir albanai priima grai
kų partizanus, ginkluoją 
juos ir siunčią atgal per 
sieną kariaut prieš Graiki
jos monarchistų valdžią.

Mevorah ypač pasmerkę 
Amerikos atstovo Warrent) 
Austino grasinirųą Jungti
niu Tautų Saugumo Tary
boje, kur Austinas ragino 
pavartot karines “oro, sau-

neži-

PASMAUGĖ MOTERĮ 
IR SKRYNION ĮDĖJO

SAN LUIS OBISPO, Cal. 
Čia senoj skrynioj rastas* 
kūnas pasmaugtos Mor- 
ley’o V. King’o pačios. Po
licija ieško jos vvro, valgy
klos savininko, kuris 
nia kur dingo.
PERŠA $300,0007000 
VOKIEČIU PRAMONEI 
UGDYTI RUHR SRITY

BERLIN.—Karinis 
rikonų gubernatorius 
kieti j ai, generolas Lucius 
Clay, sake, jog Amerika ir 
Anglija gal turės paimti 
300 milionų dolerių iš Pa
saulinio Banko ir tais pini
gais kelti anglies pramonę 
Ruhr krašte, vakarinėje 
Vokietijoje. (Prancūzai ko
munistai kritikavo Ameri
ką ir Angliją, kad jos la
biau stengiasi stiprinti Vo-, 
kieti jos pramonę, negu pa
deda Franci jos ūkiui atsi
gauti po karinio sunaikini
mo ir nacių okupacijos.)

g " B

* LEgjįĘŽ?
tek <3

Amerika Siunčia 35 
Mil. Vertės Ginklų 
Prieš Partizanus
Jungt. Valstijos Duos Graikijos Monarchistams dar Bent už 

$115,000,000 Ginklu Karui prieš Graikų Demokratus

Čechoslovakija, 
Vengrija, Rumunija, Jugo
slavija, Albanija, Bulgari
ja ir Suomija.

Į dabartinę konferenciją, 
prasidėjusią praeitą šešta
dienį, atsiuntė savo delega
tus Anglija, Francija ir jų 
draugai — Turkija, Graiki
ja, Portugalija, Airija (fa
šistu© jąnčios šalys), taip 
pat Italija, Austrija, Belgi
ja, Danija, Islandija, Luk- 
semburgas, Holandija, Šve
dija, Šveicarija ir Norvegi
ja. ‘ W 

sumos ir jūrų jėgas.” jei ki
taip negalima būsią at- 
steigt taiką Balkanuose. 
Mevorah sakė, jog ameri
konu vadovaujama “rube- 
žiu tėmijimo” komisija kaiu 
tik ir kurstvtu karinius iš
sišokimus tarp Graikijos 
monarchistų ir jos kaimy
nu, v

(Maskvos spauda nese
niai rašė, kad nėr šamo j i tė
mijimo komisija būtų var
tojama, kain skraistė, po 
kurios priedanga ameriko
nai vis pavojingiau kištųsi 
į Balkanų šalių vidujinius 
reikalus.)

MARSHALLO PLANAS 
ESĄS “NAUJASIS 
MUNICHAS”

LONDON.—Maskvos ra
dijas vadino “naujuoju Mu- 
nichu” dabartinę Paryžiaus 
konferenciją dėlei Marshal
lo plano europiniam, ūkiui 
kelti . Tai yra atviresnis, 
negu iki šiol, bandymas su
tverti vakarinių valstybių 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą ir draugingas jai šalis, 
sakė sovietinis radijas. Jis 
pakartojo, kad Anglija ir 
Franci j a tiktai politikieriš- 
kais sumetimais buvo pa- 
kvietusios užsieninį Sovietų 
ministrą Molotovą į pir
muosius pasitarimus Pary
žiuje dėl Marshallo plano. 
O iš tikrųjų Anglijos ir 
Franci jos valdovai nenorė
jo, kad Sovietai 'dalyvautų 
tuose 
glija

WASHINGTON. — Ame
rika jau gabena Graikijos 
monarchistams ginklų ir 
amunicijos krovinius už 35 
milionus dolerių, karui 
prieš graikų partizanus ir 
prieš bolševizmą, 
Trumano mokymą, 
rikonas monarchistų 
mo administratorius, 
Griswold’as apšaukė

pagal 
Ame- 
rėmi-

ban
ditais” partizanus, tuos pa
sišventusius kovūnus už 
sugrąžinimą demokratinės 
valdžios Graikijai.

Šiuo tarpu siunčiama fa
šistiniams monarchistams 
kariniai lėktuvai, lengvo
sios patrankos ir mulai, rei
kalingi amunicijai gabent į 
kalbus; kulkosvaidžiai ir 
kiti lengvesnieji ginklai, 
taipgi šarvuoti auto-trokai 
ir lengvieji automobiliai- 
“džypsai.” (O kongresas 
dar neužgyrė pinigų tiems 
siuntiniams!)

Trumano valdžia paskyrė 
Graikijos monarchistams 
viso 300 milionų dolerių. Iš 
tos sumos dar bent už 115 
milionų dolerių bus nuga
benta jiems ginklų, amuni
cijos ir kitų- karinių reik
menų. Griswoldas ir kiti 
valdininkai pasakoja, būk 
liekamieji 150 milionų bū
sią panaudoti ūkiniam 
Graikijos gyvenimui kelti. 
Bet ir didelė dalis šių pi
nigų bus pavartota kari
niams vieškeliams ir gele
žinkeliams ir tokiems fa
brikams, kurie geriausiai 
tiktų karui..

Apart 300 milionų dolerių

Milionas Chiniečiuv
Mirtinai Badauja

provincijas. (Bu-
N. R. R. A. di-

SHANGHAI, Chinija. — 
UNRRA skaičiuoja, kad 
apie 1,000,000 chinų taip 
badauja, kad jie turėtų 
mirti, jeigu nebūtų greit 
pasiųsta maisto. Badas 
ypač prispaudė Hunan, 
Kwangsi, t Š a n t u n g ir 
Honan 
vęs I 
rektorius La Guardia andai 
kaltino šmugeliškus Chini
jos valdovus, kad jie parda
vinėja juodajai rinkai at
siųstą pašalpinį maistą, o 
kurių valgių nespėja par
duoti, tai pūdo suverstus 
prieplaukose ir sandėliuo
se.)

Automobilyje Sudegė Du 
Kūdikiai Jersey City

JERSEY CITY, N. J. — 
Automobilyje sudegė Carol 
L. Evans, 3 metų, ir jo se
sutė Barbara Ann, 4 metų, 
kuriuos tėvai buvo vienus 
palikę.

Nežinia kodėl automobi
lis užsidegė.

karinės paramos, Amerika 
duos dar 50 milionų pašal- 
piniams Graikijos reika
lams . O kaip jau žinoma, 
kaip fašistiniai valdovai 
dalino ir t a r p t a u tines 
UNRRA pašalpas tiktai sa
vo šalininkams bei parda
vinėjo jas juodajai rinkai.

PARYŽIUS.—Konferen
cija dėl Marshallo ameriki
nio plano vykdymo Euro
poj išsirinko pirmininku 
Beviną, Anglijos užsienio 
reikalų ministrą. Bevinas- 
savo kalboj neva apgailes
tavo, kad šioj konferenci
joj nedalyvauja Sovietai.

BEVINAS—MASHALLO
KONFERENCIJOS

PIRMININKAS

DAR 75 MILIONAI 
ATOMINĖM BOMBOM

WASHINGTON.. — Se- 
nato lėšų komisija užgyre 
dar 75 milionus dolerių ato
minėm bombom per metus. 
O jau pirmiau atominiams 
ginklams kongresas pasky
rė apie 500 milionų.

Angly Karo Stovis 
Prieš Žydus

JERUZALĖ. — Anglai 
įvedė karo stovį prieš žy
dus Tel Aviv mieste ir ki
tose vietose Palestinoj po 
to, kai slaptieji žydų kovū- 
nai pagrobė du anglų karei
vius. Jei anglai pakartų 3 
nusmerktus žydus, supran
tama, kad žydų kovūnai ga
lėtų tinkamai atkeršyti su
imtiem anglam.

60 MILIONŲ DARBŲ 
AMERIKOJE

WASHINGTON. — Val
diškas cenzo biuras skelbia, 
kad dabar 60 milionų civilių 
amerikiečių turi darbus; be 
to, 1,398,000 vyrų |uri užsi
ėmimus ginkluotose jėgose. 
Tai esą, girdi, daugiau dir
bančiųjų už algą, negu bet 
kada šios šalies istorijoje 
Sykiu yra 2,555,000 bedar
bių, tai reiškią 10,000 ma
žiau, negu metai atgal.

l

s

Biją Teist Saržentus 
Už Atomy “Sekretus”

WASHINGTON. — Te- 
beklega šnekos, kad du sar- 
žentai pasiėmę “svarbius” 
popierius bei paveikslus iš 
atominių bombų mechaniz
mo fabriko Los Alamos’e. 
Bet valdininkai sako, nega
lima būsią tų saržentų teis- 
man traukti, nes teisme 
girdi, turėtų aikštęn iškil
ti dar didesni atominiai se
kretai.
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Mūsų Dolerio Teroras
Graikijos valdžia paskelbė, kad komunistai esą su

darę suokalbį ją’ nuversti, ir pravedė masinius areštus. 
Visoje šalyje siautėja fašistinis teroras. Niekas nea
bejoja, kad šis teroras pravedamas su mūsų vyriausybės 
sutikimu. Nes juk tik taip prezidentas Trumanas sutiko 
teikti Graikijai ekonominės ir militarinės paramos, jei
gu jos valdžia klausys mūsų diktavimo, tai yra, praves 
karą prieš komunizmą.

Turkija taipgi pateko mūsų finansinėn ir militarinėn 
globon. Turkijos diktatoriška valdžia irgi paskelbė, 
kad Demokratinė Partija esanti sudarius suokalbį ją 
nuversti. Ten irgi laukiama masinių areštų. Tai irgi, 
aišku, su žinia mūsų^liplomatijos.

Prezidento “Įpėdinio” Klausimas
Mūsų šalies Konstitucija aiškiai nusako, kad prezi

dentui mirus, -vice-prezidentas tampa prezidentu. Taip 
prezidentu ir tapo Harry S. Trumanas.

Bet, daleiskime, jeigu, dėl vienos arba kitos priežas
ties, Trumanas nebegalėtų prezidento pareigas eiti, kas 
tą vietą turėtų užimti? Čia nebuvo aiškaus nustatymo. 
Buvo prieita išvados, kad prezidentu turėtų tapti pre
zidento paskirtas valstybės sekretorius. Vadinasi, ša
lies prezidentas būtų ne piliečių išrinktas, bet vieno 
žmogaus paskirtas žmogus. Tai nesuderinama su joRia 
demokratija.

Todėl, mums atrodo, gerai Kongresas padarė, kad 
priėmė bilių, kuriame sakoma, kad Trumanui pasitrau
kus iš prezidento vietos, jo vietą turi užimti Kongreso 
Atstovų Buto pirmininkas. Tai daug demokratiškiau, 
negu valstybės sekretoriaus pakėlimas į prezidentus. 
Viena, Atstovų Buto pirmininkas arba “spykėris” yra 
žmonių išrinktas. Antra, pats Atstovų Butas jį išsi
renka pirmininku, reiškią,, turi juomi pasitikėjimą.

Nepateisinama Politika
Su anglų ir amerikiečių pagalba Berlyno socialdemo

kratai išrinko miesto majoru renegatą Dr. Reuter. Aiš
ku, kad Tarybų Sąjunga negali tokio majoro užgirti. 
Visiems aišku, kad šio renegato iškišimas į miesto ma
jorus yra provokatoriškas erzinimas socialistinės vals
tybės.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje tos pačios jėgos 
iškėlė klausimą Austrijos priėmimo į Jungtines Tautas. 
Su Austrija dalykai tebėra nesutvarkyti, su ja taikos dar 
nėra padarytos, ji tebėra didžiųjų valstybių okupota 
šalis, bet jau kišama į tarptautinę organizaciją. Tai vėl 
nepateisinama erzinimo politika. Tokia politika silpni
na Jungtines Tautas, nes. jinai toliau plečia pasida
linimą tarpe didžiųjų valstybių, kurios Jungtines Tau
tas suorganizavo ir nuo kurių bendradarbiavimo pri
klauso Jungtinių Tautų pasisekimas.

VISKO PERDAUG,. 
BET DUONOS 
NEGALI PIRKTIS

Detmojde, britiškoje
kietijos zonoje, išeinančia
me pabėgėlių laikraštyj 
“Lietuvių Žodis” vienas pa
bėgėlis rašo iš Anglijos, 
kur jis ir kiti buvo nuvež
ti darbui. Be kitko ten sa
koma :

Apsigyvenome skardiniuo
se švariuose barakuose po 20 
žmonių. Viskas švaru. Ska
nūs pietūs visus maloniai nu- 

• teikė. Po pietų pasklidome 
po miestą. O Dievuliau, tarsi 
kitoj planetoj pasijautėm 
pavaikščioję po švarų mies
tą, pažiūrėję pilnus prekių 
krautuvių, langus, paragavę 
skanaus alaus. Vaisiai, įvai
rios daržoves, saldainiai, py
ragaičiai (kur čia visa iš
skaičiuosi!). Krautuvių lenty
nos lūžta nuo prekių. Sto
vyklos administracija kiek
vienam davė dar po 15 šilin
gų, ir čionai mes pajutome 
pinigo vertę. Anglai malonūs 
žmonės, užjaučia mus, auto
busu važiavę du lietuviai, 
anglo, sužinojusio, kad jie 
yra DP, buvo apdovanoti 2 
šilingais. Nors stovykloje bu
vome 4 kartus per dieną 
maitinami, bet atsirado ir to
kių, kurie pradėjo krautuvė
se prašyti parduoti duonos. 
Stovyklos administracija pra
šė to nedaryti, nes sako “An
glijoj duona yra normuota, 
kad galima būtų padėti 
maisto stokuojančioms ša
lims” ir maisto stovyklose 
užteks pilnai.

Visko pilna, vitrinos nuo 
produktų lūžta, tačiau An
glijoje duonos pirktis krau
tuvėje negali! “Stovyklos 
administracija prašė to ne
daryti ...”

Įdomu ir tai, jeigu atga
bentieji pabėgėliai taip bu
vo prišerti, tai kam jiems 
reikėjo lysti į 
duonos pirktis?

Žinome, kad 
duonos stoka ir 
ne dėl to, kad anglai duotų 
duonos “maisto stokuojan-

k

i

Pasiruošimas Sunkioms Politinėms Kovoms
Naujasis pHešunijinis įstatymas tampa stipriausiu 

' darbo unijoms stimuliantu įsitraukti į politines kovas. 
Organizuoti darbininkai pradeda įsitikinti, kad neuž
tenka tvirtos ekonominės organizacijos išlaikymui savo 
laimėjimų.

Ypatingai svarbus vaidmuo išpuola CIO suorgani
zuotam ir palaikomam Politinės Akcijos Komitetui 
(PAC). Jeigu kas prieš metus kitus abejojo, ar šis 
Komitetas turi kokią nors ateitį, tai dabar, kai Kon
gresas užkorė ant Amerikos Taft-Hartley vergovės 
įstatymą, gali matyti, jog jo palaikymas ir sustiprini
mas tapo darbo unijų neatidėliojamu reikalu. Ypatin
gai kol nėra trečiosios partijos, Politinės Akcijos Ko
mitetas turi pilnas rankas darbo sumobilizuoti visus 
darbo elementus prieš reakciją politinėje dirvoje.

Nebe už kalnų, taip sakant, ir 1948 metai. Jau da
bar didžiosios kąpitalistinės partijos organizuoja savo 
jėgas prezidentiniams rinkimams. Jau dabar abiejų 
partijų vadai varžosi už prezidento vietą. 4š organi
zuotų darbininkų pusės būtų didžiausia beprotystė su
dėjus rankas sėdėti, leisti atstovams ir senatoriams, 
balsavusiems mž tąjį vergovės bilių, ramiąi pasilikti sa
vo vietose. O kad pasekmingai dalyvauti ateinančiose 
rinkiminėse kovose, jau dabar reikia energingai joms 
ruoštis.

Šitoje šviesoje reikia sveikinti Politinės Akcijos Ko
miteto vadovybės susirinkimą, laikytą Pittsburgįe. 
PAK vadovybė pasimo’jus nepraleisti mažiausios pro
gos dėl sumob’ilizavimo masių prieš reakcinius kon- 
gresmanus. Teisingai ji sako, kad didžiausia darbinin- 

• kų piliečių nelaimė, atėjus rįnkimams, kad milijonai jų 
neužsiregistruoja ir nedalyvauja rinkimuose. Todėl 
PAK anksti pradės masinę kampaniją už piliečių už
siregistravimą ir dalyvavimą rinkimuose. PAK suor
ganizuos milijoną savanorių, kurie- savo miestuose ir

krautuves

Anglijoje 
jos stoka

Darbininkams vergijos Įstatymo pravedimo šulai, re- 
publikonai sen.: Irving M. Ives, newyorkietis; Robert 
A. Taft iš Ohio ir Joseph H. Ball iš Minn., džiūgauja

kaimuose lankys piliečių namus, prašys ir ragins juos 
užsiregistruoti.'

Pq to‘ seka, kitas žingsnis: tuos piliečius apšviesti, kad 
jie mokėtų pažinti savo draugus ir priešus.7 Reikės nu
šviesti rekordus visų reakcinių senatorių ir 'atstovų 
(reprezentantų) ir įtikinti piliečius, kad jie prieš juos 
balsuotų, kai jų kandidatūros vėl bus išstatytos.

Visam šiam reikalui, suprantama, reikės milžiniškų iš
laidų. Ot čia ir bus proga kiekvienam unijistui prisi
dėti. Iš kiekvierio bus prašoma mažiausia vieno dolerio. 
Vienas doleris, tiesa, labai maža suma, bet reikia atsi
minti, kad vien tik CIO unijose yra septyni milijonai 
narių.

' Nereikia nė aiškinti, jog lietuviai unijistai šitose 
svarbiose parėigose neatsiliks nuo kitų unijistų. Rūbų 
siuvėjai, čeverykų ‘siuvėjai, mainieriai, plieno darbinin
kai, automobilių pramonės darbininkai ir visi kiti į uni
jas organizuoti lietuviai, nebus paskutiniais. 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Liep. 14, 1947

čioms šalims,” bet dėl to, 
kad iš viso Anglijoj duonos 
permaža, — patiems Angli
jos žmonėms tenka kasinė
tai jos daug importuoti iš 
kitur. .

Anglijoje visko pilnai už
tenka tik kapitalistams, 
turčiams, turintiems užten
kamai pinigų. Darbinin
kams visko, stokuoja. Tai 
patirs patys pabėgėliai, kai 
jie ten ilgiau pagyvens ir 
“kaktos prakaitu” duonos 
kąsnį turės užsidirbti.

Ką kas rašo
VERGIJA DAR 
EGZISTUOJA!

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

9,000,000

randasi 
Etiopijoj, 

300,000 
Afrikos 
Lotynų

Arabijoj, 
ir kitose 

4,000,000

kalba apie laisves, reiktų at
kreipti atydą į vergus.

Jungtinių Tautų sušaukta 
konferencija žmonių teisių 
klausimu iškėlė viršun, kad 
pasaulyje yra dar 
vergų.

2,000,000 vergų
Kinijoj, 2,000,000
700,000
Liberijoj 
dalyse,
Amerikoje.

Apie tokius vergus, kaip 
kad negrai Jungtinių Valsti
jų pietinėse valstijose, kon
ferencijoj nebuvo kalbama.

30,000,000 taip vadinamų 
neliečiamųjų Indijoj irgi gy
vena kaip vergai. Jie tiesiog 
beteisiai žmonės.

Aukščiau minėtais vergais, 
tačiau mažai kas rūpinasi. 
Mažiausiai jais rūpinasi tie, 

• kurig tiek daug verkia dėl 
rytinės Europos kraštų lais
vės, kur fašistams atimtos 
politines laisvės.

Reikia stebėtis, kad pabai
goj dvidešimto amžiaus yra 
dar tiek daug vergų pasau
lyje.

Pridėsime: Kai tie mi
lijonai vergų kada nors su
kils, labai prastai pasijus 
tūli ponai, kurie Jungtinė
se Tautose šiandien plepa 
£pie jų laisvę!

LATVIAI GRĮŽTA,- 
KAIP SU LIETUVIAIS?

Dienraštis Vilnis pastebi:
Chicago “Sun” gavo pra

nešimą iš Maskvos apie ma
sinį išvietintų latvių grįžimą 
Tarybų Latvijon.

Paduodama skaitline 50,- 
000. Tokis latvių skaičius grį- 
žo tėvynėn iš Vokietijos ir 
Austrijos.

žiniomis iš Rygos, grįžę 
Tarybų Latvijon, tremtiniai ir 
pabėgėliai pasitikti draugiš
kai, svetingai. Tūli -iš jų iš
vyko į savo ūkius, tūli gavo 
darbą, miestuose.

Jei tūli jų. praeityje, 
kiečių okupacijos metu, 
vo ir prasikaltę, bet jei

vo- 
bu- 
tas

Dar Dėl Mūsų Jaunimo
(Keletas Pabyru)

Aną dieną Krisluose pa
sisakiau, jog, mano nuomo
ne, vyriausias mūsų jauni
me trūkumas glūdi tame, 
kad jam stokuoja politinės 
apšvietos ir organizacinio 
sąmojaus, įgudimo, atsako
mybės. Iki to nebus, nesi
tikėkime matyti tvirto mū
sų jaunimo judėjimo.

Negalime sportą bei me
ną statyti tikslu; sportas ir 
menas tegali būti tik prie
monėmis tikslui pasiekti. Gi 
mūsų tikslas, mūsų sieki
mas yra: kova už gražesnį, 
šviesesnį, laimingesnį darbo 
žmonėms gyvenimą, — tai
kos išlaikymą, civilinių lais
vių ir demokratinių teisių 
apgynimą. Galutinoje iš
vadoje darbininkų judėji
mo tikslas susiveda į soci
alistinės santvarkos įkūri
mą.

Jeigu mes turėtume ne
mažai politiškai apsišvietu
sių jaunų vyrų ir moterų, 
veikiančių mūsų jaunimo 
tarpe, tai niekad pas mus 
nekiltų toks klausimas, 
koks kilo: sportas ar me
nas, menas ar sportas? Sa
vaime aišku, abu reikalin
gi, abu naudingi, abu viens 
kitą papildo, o ne viens ki
tam kenkia.

Kai kurie iš paties t. v 
jaunimo išsireiškė per 
spaudą: mes augome ki
taip, negu mūsų tėvai, mes 
negalime eiti tais pačiais 
keliais, kuriais jūs, seniai, 
ėjote, ir einate; mūsų kito
kios tradicijos, kitokis išsi
mokslinimas, kitokia aplin
ka, kurioje augome ir gy
vename.

Iš dalies tai tiesa, bet tik 
iš dalies. Vienas kiekvie
nam žinomas faktas- bus 
šis: jaunimas priverstas 
pelnytis duoną savo darbu, 
—nesvarbu, ar tas darbas 
atliekamas fabrike ar raš
tinėje.

Jeigu taip, tai ir esmi
niai reikalavimai yra tie 
patys, kaip tėvo, taip sū
naus arba dukters.

Norint būti pasekminges- 
niu kovotoju dėl savo ir sa
vo brolių gyvenimo page
rinimo, norint būti' geru 
taikos čampionu, norint bū
ti. tikru, ryškiu antifašistu, 
privalai būti apsišvietęs po
litiškai; privalai būti susi
pažinęs su visuomeniniais 
mokslais, svarbiausiai su 
marksizmu.

Mūsų seniai veikėjai, no
rėdami pažipti marksizmą- 
leninizmą, organizuodavo 
savišvietos ratelius ir juose- 
studijuodavo Markso, En
gelso, Lenino veikalus; stu
dijuodavo darbininkų judė
jimo istoriją; studijuodavo 
visokias organizacines pro
blemas. Tik tokiu būdu jie 
įgavo žinių, būtinai reika
lingų turėti kiekvienam 

prasikaltimas nebuvo išda
vystė, juos už tai nebaudė.

■ Jiems duota proga pasitaisy- 
1 ti.

Kiek lietuvių grįžo namo, 
detalių skaitlinių neturime. 
Bet ju taip pat grįžo ne.šim
tai, bet tūkstančiai, daugelis 
tūkstančių, kaip pirmiau bu
vo pranešta iš Vilniaus.

Mes patariam Amerikos 
lietuviams, kurie turi gimi
nių Vokietijoje, raginti juos 
grįžti Lietuvon. Tas jiems 
patiems išeis sveikatom

Taip, kiekvienas padorus 
Amerikos lietuvis, turįs pa
žįstamų ar giminių pabėgė
lių tarpe, privalo jiems nuo
lat priminti tų faktą: grįž
kit tėvynėn Lietuvon; bus 
gerai jums, bus naudos jū
sų giminėms, bus visam 
reikalui sveikiau, — nerei
kės bastytis po pasaulį.

be gilesnio 
be didesnių 

neturėsime

veikėjui. Mokyklų, kurio
se būtų tasai mokslas dės
tomas, anais laikais Ameri
koje beveik nebuvo.

Šiandien mūsų jaunimas 
gali kur kas lengviau tų ži
nių įsigyti. Šiandien, saky
sime, New Yorke, veikia 
puiki visuomeninių mokslų 
mokykla, žinoma, kaip 
Jefferson School.

Chicagoje veikia, berods, 
Lincoln School, kurioje dės
tomos tokios mokslo šakos, 
kokių kitose mokyklose ne
rasi.

Kituose miestuose taipgi 
veikia darbininkų moky
klos.

Įdomu, kiek iš Amerikos 
lietuvių jaunimo tas moky
klas lanko? O jei jų nelan
ko, tai kodėl?

Pakartoju, 
studijavimo, 
pastangų, mes 
jaunimo veikėjų kadrų. O 
be kadrų — judėjimas vi
suomet šlubuos.

Rodosi, šiuo metu laikas 
būtų tuo rimtai susirūpin
ti. v .
Organizacinė Atsakomybė
Politinis apsišvietimas ei

na ranka rankon su organi
zacinėmis atsakomybėmis. 
Daug mūsų jaunimo šian
dien jau pasiekė 30 metų 
amžiaus. Nemažai jo pri
klauso mūsų organizacijo
se, — LDS, Lietuvių Lite
ratūros Draugijoje, Lietu
vių Meno Sąjungoje.

Vyrai ir moterys, pasie
kę 30 ir daugiau metų am
žiaus, yra pačiame savo gy
venimo žydėjime.

Gerai, bet 'kaip su orga
nizacine atsakomybe? Kiek 
mūsų organizacijų kuopose, 
sakysime, yra t. v. jaunimo, 
imančio pilną organizacinę 
atsakomybę ?

Labai mažai.
Tūli jaunų žmonių dar vis 

remiasi suaugusiųjų vado
vybe, nors patys galėtų, 
man rodosi,, stoti į tas vie
tas ir dirbti. =

Štai, dienraštis Laisvė 
ieško naujo namo, dides
nių patalpų, kuriose ga
lėtų būti patogesnė 
vieta susirinkti mūsų orga
nizacijų nariams.

Neretai prieina jaunas 
vyras ir sako:

—Kodėl neperkat to ir to 
namo? Jame būtų labai ge
ros patalpos ir mums, jau
nimui, susirinkti . . .

Matot, dar vis klausiama: 
“kodėl neperkat,” užuot sa
kius: “pirkime” arba “ko
dėl neperkame?” Tūli jau
nieji dar vis laukia', kad 
jiems kas nors nupirktų. 
Na, paklausk jų, ar jie jau 
yra Laisvės namo bendro
vės šėrininkai, tai gausi at
sakymą: ne!. . .

Kodėl gi namu rūpina
mės? Rūpinamės tam, kad 
ne tik laikraštis turėtų ge
ras patalpas, bet mūsų or
ganizacijos ir, svarbiausia, 
mūsų jaunimas turėtų gerą 
vietą susirinkti ilgiems me
tams, ilgiems laikams.

Bendrai, man rodosi, ten
ka vyti iš mūsų tarpo tą 
Supratimą, kad tarp jauni
mo ir senimo yra kokia 
tai praraja, kokia tai siena, 
neleidžianti veikti išvien. 
Juo greičiau įsivaizduoja
moji siena pranyks, ttfo bus 
sveikiau visam mūsų judė
jimui.

Man patinka tūli mūsų 
chorai, kuriuos sudaro se
nimas ir jaunimas. Juosą 
rasi žmonių nuo 16-kos ligi 
60 metų amžiaus. Stebėk, 
ar jie sutaria? Taip, su
taria ne tik harmonijoje 
(balsais), bet ir pokalbiuo
se. Jie susikalba, jie viens 
kitą respektuoja, jie suran
da bendros medžiagos dis
kusijoms.

Kas galima padaryti cho
re, tas galima ir kitose mū
sų organizacijose.

Net ir sporte — sakysi-1 
me, bowlinge, golfe ir kt.,— 
surasime dalyvių nuo 20 li
gi virš 50 metų amžiaus. Ir 
čia jie sutaria: jaunimas ir 
senimas susilieja.

Tik kai prieiname prie 
organizacinės atsakomybės, 
tai dažnai (pakartoju: ne 
visuomet, bet dažnai) tuo
jau išgirsi: aš negaliu to ir 
to atlikti, — tegu “suau- 

per

turi

gusieji” tai daro, aš 
jaunas . . .

Tenka tai mesti iš 
vos.

Tenka pamiršti, kas
būti mums svarbiau: spor
tas ar menas?

Tenka visu uolumu poli
tiškai šviestis ir mestis or
ganizaciniu darban.

Mūsų angliškieji laikraš
čių skyriai turėtų taip su
balansuoti savo turinį, kad 
nei pas vieną skaitytoją ne
kiltų klausimas: kuriam 
šio skyriaus redaktorius 
reikalui labiau pritaria, — 
menui ar sportui? Angliš
kuose skyriuose privalėtų 
atsispindėti visas mūsų vi
suomeninis gyvenimas — 
sportinis, meninis, politinis, 
kultūrinis.

Šiuo metu, kai rytinių 
valstijų menininkai ruošia
si prie savo festivalio, 
įvyksiančio rudenį Ęrook- 
lyne, kiekvienas, bus jis 
sportininkas ar meninin
kas, privalo telktis darban, 
kad padarius festivalį pa
sekmingu.

Kai įvyks koks nors di
desnis sportinis sąjūdis, 
tuomet visų dėmesys bus 
ten nukreiptas.

Darbų yra labai daug. 
Kiekvienas,norįs veikti, ga
li ir privalo veikti. Bet vei
kimas privalo būti konsoli
duotas, jis turėtų būti vai
ruojamas apdairiau — ki
taip, negu buvo ligi šiol!

Greta viso to, man rodo* 
si, būtų labai laikas, or
ganizuoti, kurganizuoti, kur tik leidžia 
sąlygos, lietuvių kalbos mo
kyklėles. * Tokioje Chicago- 
je, tokiame Brooklyne jos 
galima ir privalo būti įkur
tos. Suaugusis mūsų jau-, 
nimas turėtų gerai pra
mokti savo tėvų kalbos, ku
ri padėtų jam ne tik pasek- 
mingiau darbuotis mūsų ju
dėjime, bet ir pažinti savo 
tėvų krašto, Tarybų Lietu
vos, problemas, būtinai rei
kalingas pažinti.

R. Mizara.
Argentina.—Kuomet Šve

dijos, Rumunijos ir Chini- 
jos ambasadoriai dalyvavo 
Argentinos nepriklausomy
bės iškilmėse, plėšikai ap
vogė jų kambarius,



Sovietiniai Čiepai Nugali 
“Nepagydomą” Vėžį

BANDYMAI IŠŠAUKI LIETI! BEI SNIEGU

Sovietuose išrasti Čiepai, 
vadinami KR, “ištirpdo” 
vėžio skaudulius kūne. Taip 
šie čiepai sunaikina vėžį 
krūtyse, kvėpuojamojo] ir 
ryjamojoj gerklėse, lūpose 
ir gimtuvės kaklelyje (cer
vix), kaip rašo N. G. Kliu- 
jeva žurnale “American Re
view of Soviet Medicine” 
(Amerikinėje Sovietų Me
dicinos Apžvalgoje).

Tuos čiepus išrado Kliu- 
jeva ir jo$ vyras Jurgis 
Roskinas . Čiepai todėl ir
pavadinti pirmosiomis jų 
pavardžių raidėmis, KR.

Minimame rašte Kliujeva 
sako:

Penkiuose atsitikimuose 
iš dešimties tie čiepai pa
naikino vėžio skaudulius 
viršutinėje dalyje kvėpuo
jamosios gerklės, kur yra 
balso “stygos.” . Vienam 
žmogui vėžys taip įsigraužė 
kvėpuojamojoj gerklėj, kad 
buvę negalima daryt jokia; 
operacija, ir gydytojai pri
pažino, kad vėžys turės tą 
žmogų pribaigti. Bet jam 
įšvirkšta į skaudulį KR čie- 
pų; paskui buvo leidžiama 
X-spinduliai, ir vėžys tapo 
išnaikintas kvėpuojamojoj 
gerklėj, pačiose balso “sty
gose.” Pustrečių metų pra
ėjo po to, ir daugiau vėžys į 
nepasirodo to žmogaus ger
klėje.

Kitam ligoniui vien tik 
čiepų įleidimais buvo panai
kintas vėžys balso stygose.

KR čiepai visiškai ištirp
dė pavojingus skaudulius 
krūtyse, kur jokia operaci
ja būtų nepagelbėjus, kaip 
rašo Kliujeva.

Iš Ko čiepai Pagaminti
Tie čiepai pagaminti .iš 

numarintų trypanosome 
kruzi parazitų . Tai karš- 
tųjų-tropiškų šalių parazi
tai, kurie savaime iššaukia 
mirtinas ligas.

Roskinas ir Kliujeva pir
miausiai padirbo čiepus iš 
gyvų kruzi parazitų ir lei
do tuos čiepus pelėms, ap- 
sirgdintoms vėžiu. Bandy
mam buvo pavartota 13,000 
pelių. Čiepai išgydė nuo vė
žio 85 nuošimčius pelių, bet 
paskui gyvieji parazitai 
ėmė naikint sveikąsias pe
lių kūno dalis, ir tos pelės 
po kiek laiko dvėsė.

Pataisyti čiepai
Tuomet Kliujeva marino 

kruzi* parazitus ir gamino 
čiepus iš jų negyvų, ir lei
do juos kitoms sergančioms 
vėžiu pelėms. Naujieji čie-

ŽEMĖS AŠIGALIAI 
EINĄ ŠILTYN

Švedijos mokslininkas 
Hans Ahlmann kreipė dė
mesį į tai, kad eina šiltyn 
oras šiauriniame ir pieti
niame žemės ašigaliuose 
(poliuose). Pala i p s n i u i 
tirpsta ašigalių ledynai, jų 
vanduo plaukia į jūras ir 
todėl kyla vandenynų ly
gis.

Mokytojai Turį Būti 
Baigę Kolegiją

OXFORD, Ohio.—Visa - 
amerikinė Konferencija dėl 
Mokymo Pagerinimo atra
do, jog geistina būtų, kad 
ir pradinių mokyklų ihoky- 
tojai būtų baigę kolegiją —- 
ketverius metus mokslo po 
vidurinės mokyklos. 

pai naikino vėžio skaudu
lius pelėse, bet jau nekliu
dė sveikų kūno dalių.

Taip pagerinti čiepai bu
vo išbandyti dar daugeliui 
gyvulių ir tik galų gale 
pradėta juos naudoti žmo
nėms gydyti nuo vėžio.

Amerikos ir Anglijos 
mokslininkai dar tikrina 
KR čiepus ir jau bent tiek 
patyrė laboratorijose, kad 
šie čiepai gydo mažus gy
vuliukus nuo vėžio. N. M.

Siela, Smegenys ir Psichologijos Mokslas
%

Rašo 
PROF. B. S. DERIABIN

* J-------------------
r

Sielos Reiškinių Priklauso
mybė nuo Smegenų

Kiekvienas žino, kas yra 
smegenys. Bet kas yra sie
la?

Pagal žydų - krikščionių 
tikybines pažiūras, Dievas 
sutvėrė žmogų iš žemės ir 
įkvėpė jam nemirštamą 
sielą, kuri po mirties gyve
na atskirai nuo kūno. Ta
čiau yra ir mokslas, vadi
namas psichologija, tiksliai 
išvertus—mokslas apie sie
lą. Ar tai turėtų reikšti, 
kad ir mokslas pripažįsta 
atskiros nuo kūno, neme- 
džiaginės sielos buvimą?

Žinoma, kad ne. Tai, ką 
mes vadiname sielos reiški
niais; neabejotinai egzistuo
ja, ir tai kiekvienas žino iš 
savo paties patyrimo. Prie 
tokių reiškinių priklauso: 
atmintis, galvojimas, pasi
tenkinimo ir nepasitenkini
mo jausmai — džiaugsmas, 
liūdesys, pyktis, meilė, ne
apykanta ir tt. Tuos sielos 
reiškinius kaip tik ir tiria 
psichologija.

Religija sako, kad sielą 
turi tik žmogus ,o gyvuliuo
se jos nėra. Tačiau tai, ką 
mes vadiname sielos reiški
niais, neabejotinai yra ir 
gyvuliuose. Juk vargu, sa
kysim, kas abejoja, kad gy
vuliai turi atmintį. Šuva 
atskiria savuosius nuo sve
timųjų’ pažįsta šeiminin
ką, jei jis grįžo namo po 
ilgo nebuvimo. Kiekvienas 
yra matęs, kaip šuva džiau
giasi ir pyksta. Užtenka 
suduoti svetimam šuniui, 
kad ilgam laikui įsigytume 
sau nenumaldomą priešą.

Ar gyvuliai turi tą jaus
mą numatymui arba lauki
mui ko nors ateityje?

Gyvulių Protavimo 
Pavyzdžiai

Taip, turi. Katė sėdi prie 
skylės ir tyko pelės. Labo
ratorijoj šuva mielai bėga 
iš savo narvo, jei bandy
mo metu jis yra šeriamas, 
bet jei bandymo laiku jam 
teikiamas skausmas elek
tros srove, tai jis neina 
bandymui, iš visų jėgų spi
riasi, taip kad tenka jį prie
varta tempti.

Faktai rodo, kad gyvuliai 
gali atsiliepti į tai, ko dar 
nėra, bet kas dėl tam tikrų 
ženklų tūri įvykti.

Beždžionėje mes jau pa
stebime galvojimo pradus. 
Ji gali spręsti paprasčiau
sius uždavinius. Duosime 
vieną pavyzdį. Beždžionė 
būdavo pasodinama ant 
plausto, kuriame buvo ilga 
kartis; ir plaustas buvo 
stumiamas nuo prieplau-, 
kos. Beždžionė bandydavo

Pernai žiemą amerikietis 
mokslininkas Vincent J. 
Schaefer iš lėktuvo barstė 
į debesį kruopeles vadina
mo “sausojo ledo,” tai yra, 
chemikalo anglies dvidegi
nio (carbon dioxide). Dėl 
to biskelį pasnigo.

Šią vasarą dr. E. B. 
Kraus Australijoj sėjo iš 
lėktuvo į debesį miltelius 
chemikalo sidabro iodo. 
Tuo būdu jis iššaukė tiek 
lietaus, “kad užtektų far- 
merio plaštake viršų pašla
pinti,” kaip rašo Waldemar 
Kaempffert, N. Y. Times 

padėti kartį tarp plausto ir 
prieplaukos, kad galėtų kar
čia išlipti j krantą, bet at
stumas būdavo per didelis. 
Ji darydavo eilę kitų pa
stangų ir pagaliau rasdavo 
būdą: beždžionė įremdavo 

’karties galą į dugną ir per
šokdavo į krantą, kaip 
sportininkai šokinėja su 
kartimis per aukštus sker
sinius.

Beždžionėms būdavo su
daroma daug įvairių keblių 
padėčių gauti maistą, ir po 
eilės nesėkmingų bandymų 
jos sugebėdavo surasti ėda
lą.

Žinoma, žmogaus' sielos 
reiškiniai yra nepalygina
mai sudėtingesni, kaip gy
vulių, bet reikia pripažinti, 
kad daug paprastesne for
ma jų yra ir gyvuliuose.

Religija nepripažįsta gy
vuliams sielos, tuo būdu, ir 
be tos sielos, apie kurią ji 
kalba, tie reiškiniai yęa ga
limi. Mokslas, tiriantis 
dvasinius reiškinius, riša 
juos ne su siela, bet su sme
genų veikla.

Kaip sielos reiškiniai pri
klauso nuo smegenų, daro
si aišku iš to, kad, palie
čiant žmogaus smegenis, 
galima sukelti ir dvasines 
(psichines) atmainas. Smū
gis ar kaklo kraujagyslių 
suspaudimas taip veikia 
smegenis, jog iššaukia są
monės netekimą. Ligotas 
karštis, kliudydamas sme
genis, gali sukelti kliedesį.

Žmogui ilgai išbuvus be 
valgio, iš jo kraujo išnyks
ta maistingosios medžiagos, 
reikalingos smegenų veiki
mui ; pakrinka smegenų 
maitinimas, ir tai sukelia 
alkio jausmą.

Gerai žinoma, kaip keičia 
žmogaus dvasią alkoholis, 
morfiną, opijus ir eilė kitų 
cheminių medžiagų.

Musmirių skiedinys iš
šaukia pasiutimo priepuo
lius. Senovės vokiečiai to-, 
kiu skiediniu girdydavo sa
vo karius prieš mūšį, kad 
jie pasidarytų nuožmūs.

Šalto vandens srovė nu
ramina pyktį. Yra augalų, 
kurių šaknų sultys iššaukia 
nusiminimą, baimę ir liūde
sį.

Įvairiausius dvasinius 
reiškinius sukelia meskali
nas, tai yra, medžiaga, ku
ri gaunama iš vienos kak
tuso augajo rūšies.

Meskalino paragavus, vi
si žmogaus įspūdžiai susti
prėja; aplinkinis pasaulis 
atrodo šviesus, spalvingas, 
skambus; daiktai aiškiau
sia išsiskiria vienas nuo ki
to; žmonių veidai atrodo 
ryškūs, kaip teatro aktorių.

Paragavusiam meskalino 
kiekviena smulkmena giliai 
reikšminga. Žmonių jude

^mokslinio skyriaus vedėjas.
Sovietų mokslininkai ne

seniai darė platesnius ban
dymus lietų iššaukti Jie iš 
lėktuvų bėrė smulkučius 
chemikalo kalcio chloro 
miltelius į debesis ir j ūka- 
mas, ir jau daugiau lietaus 
iššaukė Turkmėnijoj ir Jūo- 
dosioš Jūros apylinkėje.

Kad lietaus lašelis susi
darytų, reikia šiokios bei 
tokios dulkės, kaipo bran
duolio. Jeigu ore nebūtų 
dulkių, tai neturėtume nei 
lietaus.

Amerikos fizikas Hum

siai atrodo iškilmingai lėti 
arba perdaug greiti.

To augalo sultys sukelia 
ir dvigubus, vienas nuo kito 
skirtingus pojūčius. Pavyz
džiui, pasigirdus balsui, 
žmogus mato ir tam tikras 
spalvas; sulojus šuniui, 
kambario šviesa sustiprėja, 
tarsi staiga naujos lempos 
užsižiebia; pasigirdus bil
desiui, pasikeičia ir daiktų 
spalva.

Meskalinui nustojus veik
ti, įspūdžiai atrodo blan
kūs, nuobodūs, monotoniš
ki.

Veikiant smegenis skir
tingomis medžiagomis, ga
lima sukelti įvairiausius 
dvasinius reiškinius ir są
monės pakeitimus.

Dvasios arba “sielos” ry
šys su smegenimis pasi
reiškia ir paprastame žmo
gaus gyvenime. Vystantis 
smegenims, -vystosi ir 
kūdikio dvasia; senstant 
smegenims, sensta ir žmo
gaus dvasinė veikla.

Lyginamoji anatomija 
(mokslas apie kūno sudėtį) 
parodė, kad gyvulio psichi- 
ka-dvasia tuo aukštesnė, 
kuo geriau išvystytos jo 
galvos smegenys, o ypač 
smegenų luoba, tai yra 
paviršinis jų sluoksnis.

^Lygiai kaip vaiko proti
niai gabumai auga, vystan
tis smegenims, taip ir gy
vulių dvasinis išsivystymas 
atitinka galvos smegenų iš
sivystymą. Be to, svarbu 
ne tik smegenų svorio di
dėjimas, bet ir* jų sudėties 
pasikeitimai ir sudėtingu
mas.

Žmogaus smegenų susir
gimų stebėjimai ir gyvulių 
smegenų žalojimai bandy
muose įrodė, kad dvasiniai 
reiškiniai yra kuo tam
priausiai surišti su galvos 
smegenimis.
Pilkoji ir Baltoji Smegenų 

Medžiaga
Galvos smegenys suside

da iš pilkos ir baltos me
džiagos. Pilkoji medžiaga 
susidaro iš nervų narvelių 
.(celių), o baltoji iš plaušų. 
Baltosios medžiagos plau
šai yra ne kas kita, kaip il
gi ataugai pilkosios me
džiagos narvelių. Šie bal
tieji plaušai-ataugai tar
nauja tik jaudulių (stimu
lų) perdavimui pilkajam 
smegenų sluoksniui, kuris 
vadinamas luoba.

Iš pilkosios medžiagos su
sideda paluobės mazgai. 
Pilkosios nervų medžiagos 
narveliuose vyksta svar
biausieji nėrvų veiksmai.

1 Smegenų luobos jautrieji 
narveliai priima iš išlauki
nio pasaulio ir» iš paties kū
no ateinančius jaudinimus. 
Šie jaudinimai yra perdir

phrey skaičiavo, kad norint 
gauti dvi kvortas lietaus iš 
debesio ar ūkanos, turį būti 
suberta apie 10 svarų me
džiagos miltelių, kurie pa
vaduoja dulkes.

Sovietų mokslininkas V. 
Fedosjevas su bendrais at
rado, kad svaras kalcio 
chloro miltelių iššaukia 357 
svarus lietaus.'

Kalcio chloras yra gau
singa ir labai pigi medžia
ga. Daugybė jos numeta
ma šalin su cheminiu fa
briku atmatomis. N. M.

bami pilkuosiuose smegenų 
narveliuose. Jaudinamieji 
narveliai paskui iš čia siun
čia jaudulius - įspūdžius 
raumenims ir iššaukia rau
menų . susitraukimą.

Čia duosime vieną pavyz
dį. Kas nors žmogui baks
telėja adata. Vadinamos 
atnešamosios nervų gijos 
neša bakstelėjimo jaudulį į 
galvos smegenų luobą. Ki
tos, išnešamosios nervų gi
jos neša jaudulį atgal į 
bakstelėjimo vietą, ir tik ta
da žmogus pajunta skaus
mą, kada, perėjęs per sme
genis, jaudulys sugrįžta į 
tą pačią vietą.

Kas siunčia jaudulį į sme
genų luobą ir atgal, dar ne
ištirta; bet tai nėra elek
tros srovė, nes jaudinimas 
eina daug lėčiau už elek
trą, tiktai 40 iki 50 jardų 
per sekundą.
Patyrimų Pėdsakai Sme

genų Luoboje
Aukštieji dvasiniai vyks

mai — protavimas, įsivaiz
davimas ir kt. — yra neat
skiriamai surišti su tuo, 
kad mūsų patyrimai palie
ka pėdsakus smegenų1 luo
boje. Tai tie pėdsakai lei
džia mums panaudoti gyve
nime įgytą patyrimą.

Vaikas tiesia rankutę į 
žvakę. Nudegęs, jis pra
deda vadovautis įgytu pa
tyrimu. Panašiai ir įsipjo
vęs pirštą, iškritęs iš lovos 
ir tt.

Žmogus ir gyvulys nega
lėtų pažinti daiktų, negalė
tų panaudoti jų pažinimo 
vaisių, nepajėgtų susidary
ti gyvenimiško patyrimo, 
jeigu išlaukiniai erzinimai- 
įspūdžiai arba jauduliai ne
paliktų jokių pėdsakų sme
genyse.

Išėmus Smegenų Luobą 
Šuniui

Per operaciją buvo paša
linama visa smegenų luoba 
šunims. Po operacijos toks 
šuva galėdavo vaikščioti; į 
garsą jis pastatydavo ausis 
ir paskudavo galvą. Skais
čiai šviesai nušvitus, šuns 
akių vydžiai (lėliukęs) su
sitraukdavo, ir jįs nukreip
davę galvą. Jis pradėda
vo ėst snukin įdėtą, su 
kartybėmis sumaišytą ėda
lą, bet paskui išspjaudavo 
ir suraukdavo snukį. Įžny
bus šonan, šuva atsisukdavo 
į erzinimo vietą ir bandy
davo sugriebti erzinantį 
daiktą dantimis; bet jis ne
galėdavo tiksliai rasti erzi
nimo vietos. Iš šalto van
dens jis ištraukdavo koją ir 
laikydavo ją kurį laiką pa
keltą, o iš tokio ■ šiltumo 
vandens, kaip kūnas, tai šu
va kojos netraukdavo. Odos 
erzinimai galėdavo iššauk
ti pykčio reiškinius, net iki 
pasiutimo priepuolių .

Faktai apie Svaiginančius 
Gėrimus

• Rašo
J. VILKELIS

Mūsų šalies žmonės pu
sėtinai pasinėrę svaiginan
čiuose gėrimuose ir kas 
kart vis grimsta gilyn. 
1945 m. šios šalies žmonės 
praleido 8 bilionus dolerių 
ant svaiginančių gėrimų. 
Nėra žinios, kiek dar pra
leista ant slaptai perkamų 
svaigalų.' O tuo tarpu ant 
apšvietos išleista vos apie

Taigi šuns jutimo orga
nų jaudinimai ir be galvos 
smegenų luobos sukelia tam 
tikrus jo atsiliepimus (re
akcijas). Bet nežinia, ar 
tie jaudinimai-erzinimai iš
šaukia “dvasinius” šuns 
jausmus, ar tik automatiš
kai, bė dvasinių pojūčių 
įvyksta tie šuns atsiliepi
mai į jaudinimus, kuomet 
išimta jam galvos smegenų 
luoba.

Tačiau, pašalinus smege
nų luobą, šuva jau nepažįs-. 
ta savo šeimininko; neklau
so kvietimo, neatsako nei į 
glamonėjimą nei į grūmo
jimą (užsimojimą lazda ir 
panašiai). Šuva be smege
nų luobos nekreipia jokio 
dėmesio, pamatęs kitą šu
nį; jis nebando vytis pasi- 
rodžiusih katę ar - kraliką; 
neina prie ėdalo. Jis ne
randa maisto gabaliuko, jei 
net tas ant jo paties padė
tas; gulykloje jis nepasi
renka sausos vietos, žo
džiu sakant, pas šunį be 
smegenų luobos dingsta vi
si veiksmais atsiliepimai, 
kurie įgyti iš gyvenimo pa
tyrimo ; pasilieka tiktai 
įgimtieji, automatiški atsi
liepimai į jaudinimus bei 
erzinimus.

Padaryti tyrimai rodo, 
kad šuns be smegenų luo
bos negalima nieko išmo
kyti ir į nieką įpratinti. Šu
va, netekęs visoŠ smegenų 
luobos, kartu praranda ir 
pergyventų praeityje jaudi
nimų pėdsakus, praeities 
patyrimus, ir negali įsigyti 
jokio naujo patyrimo. Nes 
tiktai galvos smegenų luo
ba tegali įtvirtinti pergy
ventų įspūdžių bei erzini
mų pėdsakus.

(Kai gausime specialį 
smegenų paveikslą, kitą sy
kį įtalpinsime prof. B. S. 
Deriabino raštą apie įvai
rių smegeninės luobos dalių 
ryšius su kalba, regėjimu, 
klausa ir kitais fiziniais ir 
dvasiniais reiškiniais.)

NEPAPERKAMAS 
AMERIKOS PIRATAS

1812 m. Amerikos su An
glija* karo laikotarpiu an
glai pasiūlė pasmerktajam 
amerikonui jūrų plėšikui 
Jean Lafitte $30,000, kad 
jis pagelbėtų jiems kariau- 
t i, dalyvaujant 
bendrai puolime prieš New 
Orleans. Nors Lafitte tuo
met buvo, mirčiai nusmerk- 
tas piratas, vienok jis at
metė anglų užgaidas ir sa
vo talką pasiūlė Amerikos 
generolui Jacksonui. Atsi
lyginant jam už tai, Jung
tinės Valstijos dovanojo 
jam bausmę.'

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith; Daily), Pirmad., Liep. 14, 194?

3 bilionai. Dėl to mes ne
turime pakankamai gerų 
mokytojų.

Per vienerių metų laiko
tarpį, kuris baigėsi birže
lio 30, 11946 m., svaiginan
čių gėrimų gamintojai su
vartojo 3,314,811 tonų grū
dų ir tonus cukraus ir si
rupo dirbimui alaus ir deg
tinės.

Jungtinių Valstijų iždo 
skaitlinės rodo, kad nuo 
liepos 1 d. 1946 m. iki 
gruodžio 31 dienos, per 6 
mėnesius bravorai suvarto
jo 125,895,600 svarų cu
kraus ir sirupo. Šeiminin-
kės šį faktą turėtų įsitė- 
myti, kad suprastų, kodėl 
joms trūksta cukraus.

1945 metais 50 mil tonu 
gėrikų suvartojo 10 bilionų 
kvortų degtinės, kuri buvo 
padirbta iš 6 bilionų syarų 
maisto produktų. .Šia’s per 
vienus metus degtinei su
vartotais • produktais gali
ma būtų apginti nuo bado 
per 6 mėnesius 11,000,000 
žmonių.

1932 metais iš kiekvieno 
100,000 gyventojų buvo 831 
pasiųstas į pamišėlių prie
glaudą dėl girtuokliavimo. 
Dešimts metų vėliau tokių 
buvo ne 831, bet 2,556 iš 
kiekvieno 100,000 gyvento
jų-

1944 m. policijos rekordai 
rodo, kad 107.7% padaugė
jo areštai virš 1932 metų.

Šiuo laiku mūsų šalyje 
randasi daugiau negu 407,- 
000 karčiamų ir degtinės 
parduotuvių, ir jų skaičius 
auga kiekvieną dieną.

Šiandien matyti motiną 
su mažu kūdikiu smuklė
je, geriančią ir papirosą 
rūkančią, skaitoma nor- 
mališku apsireiškimu. Tam 
tikri tėmytojai tvirtina, 
kad dabar moterys dažnai 
daugiau geria ir rūko, ne
gu vyrai. Jaunamečiai taip
gi nepasiduoda suaugu
siems. Moralybė baigia iš
eiti “iš mados” . . .

Taip vadinami vidutiniai 
gėrikai dažnai yra pavojin
gesni už • periodiškus gir
tuoklius ir alkoholikus. 
Kiek visokių nelaimių ir 
a u fo m o bilių susikūlimų 
įvyksta per tokius “viduti
nius” gėrikus!

Kame gi priežastys, kad 
mūsų šalies žmonės taip 
smarkiai pradėjo grimsti 
alkoholizman? Kodėl baž
nyčios, mokyklos, laikraš
čiai ir valdžios organai ne-

(Pabaiga 5-tam pusi.)

NETINKAMOS KARUI 
BAKTERIJOS

Juodojo maro, ligos perai 
netiktų kaip karo įrankis, 
nes streptomycino vaistas 
įveikia tokius perus, sako 
Californijos Universiteto 
profesorius Karl Meyer.

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 400,000 žibalo versmių, 
iš kurių gaunama viso 4,- 
800,000 statinių žibalo per 
dieną.

Sovietinėje Baškirijos 
respublikoje atrasta gau- , 
singos žibalo versmės. Jau 
traukiama žibalas iš kelių 
tuzinų naujųjų versmių.

____________ _______ •

Tucson, Ariz. — Turčius 
R. Riddlesbarger išžagino 
savo tarnaitę, kaip kad ji
nai skundžia jį teismui. \

!

i



L IC E N S ES 
WHOLESALE AND RETAIV 

Beer, Wine, Liquor

NČtTCE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section . 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lew at 
2417 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. y

HENRY B. REBERS (R)

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

PHILIP KWAT1NETZ (R),

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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 Nd. 
GB 8534 has been issued to the uhdersigned 
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 consumed off the 
premises.

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

& HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
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 is hereby given that License No. 
GB 9263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
BRUNO BONADIO & JOHN GAGLIARDI

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 7243 has been issued to the Undersigned 
to sell Beer at vrėtail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevpragė Control Law at 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn-, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12248 has been issued to the undersigned 

Jt6 sell beeh at .retail 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

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 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BECKER

NOTICE la hereby given that License No. 
GB 2063 has been Issued to the ihdersigned 
to sell beer at retail undop Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. JACK KLEINERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Howard. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH FEUERSTEIN

NOTICE Is hereby glvari that License No. »NOTICE Is hereby glvi^ that ticenseNp, 
GB 11238 has been issued to the undersigned I GB 17’08 has been issued to the WdefflgnM 
to sell beer at retail under Section 107 of I to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcohrilic BeVerAge Control LaW at tho Alcoholic Beverage Control .Law at 
768 Franklin Avenue, Borough of Brooklyh, 435 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of klhas. to be consumed off the County of Kings, to be consumed Off the

NOTICE is hereby given 'hat License No. 
GBĮ 2504 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail tinder Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
427 Wythe 
County of 
premises.

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed otf the

GONZALO MOLINA 
(Los Latinos )

in hereby giVei) that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 7819 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
541 Wythe 
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyh,.

Beverage 
Avenue,

Kings, to be consumed off the

No.NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uijder Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oLf the 
premises. ,

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

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

County of kings, to be consumed otf the 
premises. , ...
SAUL BOLCOF & MELVIN GREENBERG

(S. & M. Food Center)

NOTICĘ is hereby given that License No.. 
GB 9262 has been, issued to the undersigned 
to sell bėer At retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LAw at 
233 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,

the

County of Kings, to be consumed — — 
bremisėš. „

SIDNEY T. RARBEN

NOTICE is hereby giv.m Mint LtcenHi Mb. 
GB 1458 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Septfon 107 of 
the' Alcoholic, Beverage Cėnt^pl Law at 
361 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
preihiseį.

FRANCIS M. DADDINO

Kings, to be consumed off the 

jSAMtiEL MADĖL

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. 
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 of Brooklyn. 
County of Kings .to be consumed on the 
premises.

MARTHA LEDERMAN (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 is hereby given that License No. 
EB 1365 has been issued to the) undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverhge Control Law at 
2610 Cropscy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELEANOR V. MILLER 
Old Oak Tavern

GIRO LUISO 
(Lewis)''

NOTICE is hereby giv.n that L’eense No. 
GB J.726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
158 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8986 has been issued to the undersigned 
to sell 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. w

WILLIAM ANDERSON ’

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I/aw at 
155 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

IVAN FRANKIE

SAMUEL MARCUS 
(Kingsbpro Food Center)

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

NOTICE 
GB 7787 
to sell beer at retail under Section 1’07 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf 
premises.

SALVATORE CATANIA & 
JOSEPH RICCIARDI

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2237 has been issued to the undersigned 
to 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 the 
premises.

No.

No.NOTICE 
GB 9955 
<0 sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcdholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand. Avenue, Borough of . Brooklyn, 
County of Kirigs, to be Pohsumed/ off the 
premises.

NATHAN HERZOG

is hereby given that License 
has been issūed to the uhdersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1634 hasj been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tfio Alcoholic Beverage Control LaW at 
1531 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
plemises.

the

DOROTHY GREENBERG
SAMUEL APPLEBAUM 

(S. A. Food Store)

NOTICE
GB 8940

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

to sell beer at retail grinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 FrAnklih Avenue, Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to bė cohsumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZ MAN

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

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 on the 
premises.

ALEXANDER SHAPIRO & 
PEARL BERNSTEIN 

(Project Delicatessen) (R)

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

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 I<aw 
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 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 is hereby given that License No. 
EB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragd Control Law at 
536 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consunicd on the 
premises.

GEORGE MIHAEL

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.

NOTICE 
GB 2034 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol LaW At 
402 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

REGINA NEWMAN
Rosario riccabene

hereby given that License No.

is hereby given that License 
haS been issūed to the undersigned

NOTICE 
GB 12417 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragte Control L'aw at 
17,36 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
C 657 has l^een issued to the undersigned 
to distribute beer at 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 
premises.

BROOKDALE BEVERAGE COMPANY

NOTICE, is heręby given that License No. 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed off the 
premises.

EDWARD & MARTIN J. GOODMAN & 
HYMAN KARP

(D-B-A Edward Goodman)

NOTICE Is hereby given that License No. 
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 of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK CASCARANO & 
NICHOLAS STEFANTZZl 

Rite Beer Diet.

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 Uw 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 Cohtrpl Law at 
7622 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE KNOUR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kin’gs, to be consumed off the 
premises.

FRED BOSCHEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of tKings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHLIN

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

SAM RUBINSTEIN
NOTICE is hereby driven that License No. 
GB 8991 has been issued to the/undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law. at 
1318 — Avenue U, 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 is hereby given that License No. 
GB 11215 has been i*sued to the undersigned 
to sell beer at 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, harold & 
EPHRĄIM BERNSTEIN & LOUIS JACOBS 

& HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.).

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 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 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 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 the 
premises.

VINCENT JAMES CINCOITA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6947 lias been issued to the undersigned 
to sell beer nt 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

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, 
Courtty 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 GoOrt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be corfsumed off the 
premises.

EDWARD O’DONOHUE

NOTICE is hereby/given that License No. 
UB 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 the undersigned 
|o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 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 
f

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

STELLA CYBULSKI

NOTICE is hereby given that License N6. 
EB 1678 has been issued to the undersigned 
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 qp the 
premises.

HYMAN KRUGER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1657 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 — Ąvenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

VINCENT A. CULHANE

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Saratoga. AvenUe, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SADIE HALPERN & IRVING WHITE

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.

JACK RAKOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7010 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR SIMON & SAUL SANDICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7462 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Evergreen' Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.;

ANTONIO MISTRETT A
Veteran Italian-American Groceries

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-7313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’

ALBERT BERKOWITZ ' ,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
742 Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON

NOTICE is hereby :<iven that License No. 
E 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
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, to be consumed off the 
premises.

MORRIS L1NDENBAUM 
(Lindenbaum Hist.)

NOTICE is hereby give-4 that License No. 
GB 12496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
703 Rogers Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

JACOB BREMER. HARRY FULLER,& 
CHARLES FULLER 

(Fuller Grocery)

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 2320 has been issued to tho undersigned 
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 cohsUriied off the 
premises. K

LENA Mf. TENNER

NOTICE .
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Macon Street, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to' be consumed off the 
prcihises.

WILtlAM DONNER

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

NOTICE
GB 1431

No.is hereby given 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, 
Cbunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN

No.NOTICE is -hereby given that License 
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to (toll 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 
premises.

tiie

A. GOTTFRID ERICSON

NOTICE 
GB 12175 
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 tile 
premises.

NOTICE
GB 2518
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic beverage Control Law at 
1751 Nostrarid Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couhty- 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

is hereby given that Licence 
has been issued to the undersigned

No.NOTICE 
GB 1531 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Coptrol Law . at 
1409 Nosti'ahd Avehrie, Bor'ou'gh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOl’ICE 
GB 11237 
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.

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

LOUIS STRASSBERG

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.

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

the

&
JOSEPH BERLOWITZ 

ABRAHAM DERECHINSKY

NOTICE 
GB 12384 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
906 Gates 
County of 
premises.

No.is hereby given that License 
has bopn isshed to the undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

BEATRICE HARRIS

is hereby given that License Nt. 
has “beeh issued to the undersigned

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

"WILLT4JM MOROWITZ

the

No.NOTICE is hereby given tlivt License 
GB 1554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER STEIN

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 retail uridor.. Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control La\v at 
190 Cypress Avenue, borough of Brooklyn, 
County 06 Kings, to be consumed off the 
premises;

NICK CATANIA

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

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

SAMUEL FINKELSTEIN

the

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

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

NOTICE 
GB 2615 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BevcrAge Control Law at 
1322 Nostrarid 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

GEORGE E. DOANE 
(Doane’s Frozen Foods)

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.

NOTICE
GB 1499 ___  _____ ._ ______
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Nostrarid AVenu'e, Borough rif Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. z

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

ERNEST MILES

HENRY GARBE

is hereby given that License No. 
Has been issded td the undersigned

NOTICE 
GB 7551 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4904 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be constimed off the 
premises.

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

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

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

the

HAROLD BROWN

NOTICE 
GB 8955 
to sell beer at reta 
the Alcoholic 
2 Ditmas 
County of 
premises.

Notice
GB 7058

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

. under Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

FRED ZAKS

is hereby given that Lieenss
has been issued to the Uhdersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtr61 LAw At 
329 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, >
BEN ABRAMSON & RICHARD LEVINE 

(Bcndick’s Food Center)

No.

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

MAX PILLINGER 
(Max’s Buffalo Eqod Center)

tho

No.NOTICE i-j hereby given that License 
I)B 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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 — 31st» Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD & ANN R. LIPNICKI

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 Bradford Street, Borough- of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

WALLACE & THEODORE E. PRINCE

NOTICE i;> hereby given that License No. 
GB 2379 has been Issued 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 bf Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN G. NISSEN

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

NOTICE 
GB 1619 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 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 I icens> No. 
GB 8938 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Sectihri 167 of 
the Alcdholic Beverage Control Law at 
316 Nostrand Avenue, Borough of brooklyh, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE JULIAN

DAVID KAPLAN

is hereby given 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 Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Notice 
GB 2046 
to sell beer at fetail. under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law At 
313 Nostrand Avenue, Rdrough of Brooklyn, 
County of Kings, to ,be consumed off the 
premises. ,

BENJAMIN STERN & JOSEPH' STERN

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

STELLA TESTA

NOTICE 
GB 11230 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law nt 
(1106 — 15th Avenue, Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given '.liat License No. 
GB 2476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at petAil uhder Sectlčn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control .Law at 
298 Nostrand Avehue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GILBERT

is hereby giveri that I kehta. Na. 
lias been issued to the undersigned

LOUISA CAPASSO

NOTICE 
GB 11890 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78B ’— oth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cbnSiimed off 
premises.

HART DELICATESSEN,

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

NOTICE
GB 7132 ___  _____ - ___ -,T___ _
to sell beer at retail uhAer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control jLaw at 
249 Nbš'trand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK SBlLKEWITZ & ESTHER tASS <

INC.

the

No.NOTICE is hereby given .hat 
GB 18d2 has been issued to the 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
180 Hull ~ -
Couhty of 
premises.

I icense 
uhdersigned

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

ABE GOLD

NOTICE 
GB 2008 
to sell beer at retail under Sectiėh 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
iffi3 NostrAnd Avehue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby givjn fiat I icense NO. 
has been issued to the undersigned

HARRY LERNER

i., hereby ■> given that I.iccrise No. 
has been Issued to the Undersigned

NOTICE 
GB 7088 
to sell' beer at 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 DROPfclN & 
LEONARD SCHNELL 

(Lindenbaum’s Food Market)

NOTICE is hereby agiven ihat License No. 
GB 2564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
665 Wythe 
Couhty of 
premises.

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

ABRAHAM boKSER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2617 has been issued to the Undersigned 
to sell beer ht retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
687 Wythe 
County of 
premises.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyh, 

Kings, to be consumed off the

ADELE SYSOL & 
CHARLOTTE CZARNECKI

NOTICE i>: hereby given that License ?No. 
GB 7839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
371 McDonald Avenue, Bdrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ZUCK & ARTHUR JOSEPH

NOTICE is hereby given that ’.icense No. 
GB 7448 has been} issued to the undersigned 
to Sell beer at retail hnder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
762 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,
SALVATORE RICCI & EDMUND REGULA 

(Ricci's Veg. & Grocery Store)

NOTICE is hereby given that License Nc. 
GB 7789 bfts been issued to the undersigned 
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 
prerrtlses.

STEPHEN LOPES

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

NOTICE 
GB 7085 
to Sell beer at retail under Setetion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

isidCR Mann

NOTICE is hereby glvch '.hat Licc'nsc No. 
GB 2228 has been Issried to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic beverage Coritrdl LaW At 
2 McDonald Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to , be cOriiutned 6ff the 
premises.

SADIE KATZ

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

NOTICE 
CB 1325 
to sell beerx at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrdl Law at 
1633 Rockaway P’kway, Bordugh of Š’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SllIFFMAN

NOTICE is hereby givm that ■..Icense No. 
GB 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverkjfe Cohtrol LaW at 
252 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, .to be consumed off the 
premises.

DAVID SEMPLE & ELMER MENARD

NOTICE is hereby giVon that Lkcnse No. 
GB 11213 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tmdėr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
53 Buffalo Avenue, Borough df Brooklyn, 
C6unty of Kings, to. be consumed off the 
premises.

ERMlNIO & FILOMENA SCUTARI

NOTICE is hereby given that' License Mo. 
GB 1^48 has been issued t» the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control 
2909 Fort Hamilton Parkway, 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises,

PETER McEVOY

LaW it 
Borough of 

be consumed

License No.NOTICE is hereby given that 
GB 7357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Crintrol Law. at 
383 ,Newes Street, Borough of Brooklyn, 
Cdunty of Kfrigs, to bo consumed off the 
premises.

SIMON 'GERTREIDER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8979 'has been iskued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8919 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

& HARRY MĘUtZER 
(Bernstein Bros.)

---------------------------------t 
NOTICE is hereby given thAt License No. 
GB 7627 had been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
CcAinty of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS RUBIN & IRVING BERNSTEIN

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrdl Law at 
3615 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kingą ,td be consumed on the 
premises.

OWEN SMITH 
Emerald Bar & Grill

NOTICE Is hėreby 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, Bordrifch of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
pr’emlses.

ANTHONY LATVAITIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7482 has been issued to th eunderslgried 
to sell beer at retail Uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Chntroi Law at 
11 Harrison Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WlGGER, Jr.
& Elsie Hyatt—D-B-A

NOTICE is hereby giveri that l-icphse No. 
GB 1885 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bev'e'ra'ge Control Law at 
713 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA COSO LITO

NOTICE is hereby * given that License No. 
GB 1695 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
8401 — 15tli Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SALVATORE ABBATfe

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 7834 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectio'n 107 of 
the Aldohollc Beverage Control Law at 
8009 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SPIVAK

NOTICE is hereby gb'en that License No. 
GB 1661 has been issued to the undersigned 
to skill beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
6420 — 17th Avbnhe, Bororigh of Brooklyn, 
Cdunty of Kings, to be consumed off the 
premises. \

JACK BROWN

NOTlCfe is hereby fctvon that Licence N<>. 
GB 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seėtidri 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 — 65th Strdet, Bdrough of BrdoklVn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
prtemises. ' , ■

Antonio paterna

Notice
8964

to sell beer at retail under Section 107 Of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
659 |lWAShington Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

in hereby givsn that License No. 
has been issued to the undersigned

SIDNEY STORCH

NOTICE 
Gb 7204 
to sell beer At retail under Sectio'n 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control LAW at 
613 Wilson. Avenue, Borotigh of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

SOLČMON, WEINFLASH

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

NOTICE 
GB 1309 
to sell beer at į'etAil under Section 107 of 
the Alcoholic BėverAge C6ntr6l Law at 
369 Nostrand Avehue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed o'ff the 
premises.

EDDIE SCHERTZER

NOTICE Is hereby given that ticcuAe No. 
GB 1812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Ditmas Avenue, Borough Of Brooklyn, 
C6unty of Kingb, to be cėnfcūmed off the 
premises.

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

NOTICE 
Gb 2229 
to sell beer a‘t retail under Section 107 of 
the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough Of Brooklyh, 
County of 
prerniSeS.

Kings, to be consumed off the

VHlLIP STEINER

Notice is hereby given that License No. 
Gis 11231 has been issued to the UriderAigned 
to sell EeoT at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
359 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

EMIL WALTUCtt

NOTICE
Gb 7369 __________
to sėli kėer at retail under Sectio'n 107 of 
the Alcoholic Beverage Controf“ Law at 
5405 — 18th Avenue, borohkh ot. Brooklyh, 
tounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given !tlia: License No. 
has been issde'd td the undesigned

JOSEPH STIER

MORRIS RAPPAPORT 
(Ditmas Food Center)

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

NOTICE 
GB 2278 „ .
to sell beer at retail* under Section 107 of 
'the Alcoholic t Beverage Control v Law at 
2219 Voorhies Avenue, Bordugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises.

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

JOHN DETTER

NotlCfc is hėreby given that License No. 
GB IĮŽ385 has been issue*) to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the .Alcriholic BoVeragfe Cohtrol Law at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • , . ..
HENRY SCHUTTE & BRUNČ KUSBAClk 

(Schutte & Kusbach)

NOTICE iš hereby given that I/icohSe No. 
GB 7^13 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at "retail liider Section 107 of 
tho Alcoholic Bėyerage Cohtrol Law . at 
610 — AVenu’e U, BOrOtigh of Brooklyn, 
COunty of Kings, to bė consumed off the 
premises. -

PASSMER DAIRY CORP.

Notice is hereby glvoii that license No. 
GB 7318 hAs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcdholic Beverage Cohtrol LAW at 
1141 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed iff th'e 
premises. r

LOUTS WEINTRAUB
(Louis American & West Indies Groceries)

Notice is hereby given that Incense No. 
GB 7157, has been Issued to the undersigned 
to 'sell beet} at retail bnder Section 107 61 
the Alcoholic Beverage Contro) Law at 
4&03 — 18th Avenue, Borėugh of Brooklyn, 
(County . of ^Kings, to . be ęonsumęd off 
premises, ■ •, -

mortiMer.h, KkUBlNER 
aBraHam erUHEIm 

(A. & B. Dairy)

NOTICE
GB 13'69 ______________
to sell beer At retail Uncler Section 107 of 
the Alcdholic Beverage Control Law at 
J1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the 
premises. , ,

MAc proppeR

the

^idTICE is bereby given that Licenso No. 
GB 6979 has been IssueA td the undersighed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, Borough of Brooklyh. 
County of Kings, to be conshtned off the 
premises.

HYMAN GELBER

NOTICE is hereby .giveh that License Nc. 
Gb 2578 has been issried tp the uhdeh^igned 
to Self beer at retAil uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 FrAnklih Avenhe, Borough of BrOdklyh, 
County of Kings, to be consumed off the

FRANK & SOLOMON WYETZNER

NOTICE is hereby giVeh that 'Idcent'e . 
Gfe 1459 has -been issued to the undersigned 
to sell beer At retail uhder Section 107 of 
the Alcoho.iic Beverage Control Caw at 
776A FrAnklih Avehue, BoroWgh df Brcfoklyn, 

^ounty of Kings, to Ife consumed off' the 
premised.

HANs yiETS & \GEORGE RAPE

No. is hereby given, that i.fcenko Nc. 
has been issued tot the undesigned 

to sell beer at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
835 Classon Avehue, ^Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
preibises.

- ADOLPH OCHSHORN

NOTICE
GB 2064

NOTICE is hėi'eby givėh that l.ieęri'sn Nd. > 
GB 1335 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at rėtall uhder Seėtioh 107 bf 
th'e Alcohplic. Beveragte Control J/aw at' 
724 Franklin Avehhc, 6or6ugh of Br6oklyh’, ■ 
Cduritg of Kings, to be consumed off the 
hitomiAes, < • ’

JOSEPH EIDEN

NOTICE is hereby gi /en 'that Lfccneo No. . 
GB N211 has been issued to the undersigned , 
to Sell beer at retail under Section 107 6f 
the , Alcoholic Bfeverage- Gontrdl Law at' 
732 Frankllh Avenue, Bor'dUgh df Brooklyh, 
Cdhhty of Kirigs, to be Consumed off the 
premises.

; - V X JpfeR'CY A. BROWNE .
■ ■■ -

Notice U hereby givėn '.hat JArehte Nri. 
GB 12248 has been issued to the undersigned 
to sell Beer At rbtail hrider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6923 — 31'4 Avenue, Brirough 61 Brooklyn. 
County 61 Kings, to be chnkuihled Off the 
premises.
TEDDY HALXsA & WILLIAM kHILAbS

4—^'- "
4. pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Liep. 14, 1947
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.Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that Dicer,,; No. 
GB 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

ABRAHAM ZIEGELBAUM & 
HYMAN TULIP

Faktai Apie Svaigalus
the

JOHN HART

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

Alcoholic Beverage Control Law at
86th Stheet, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
EB 313 has 
to sell beer 
the 
2105
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

is hereby givoa that I iwiiw No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 1489 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford zlvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

DAVID GEDULD

NOTICE is 
EB 383 has 
to sell beer 
the Alcoholic
7112 Bay Parkway 
County of Kings, 
premises.MICHAEL QUINLIVAN

NOTICE 
EB 1190 
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 
premises.

is hereby givm that T.ic'mso No. 
has been issued to the undersigned

HARRY ORENZOFF

the

is hereby given that Lbcnse J4c. 
has been issued to tha>»ndersigned

NOTICE 
EB 1669 
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

hereby given that I..cense No. 
■cn issued to the undersigned* 

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at

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

Beverage Control Law at 
.Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

LOUIS MOLO!) 
(M. & Z. Delicatessen)

the

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

NOTICE 
EB 1173 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
580 Wythe 
County of 
premistes.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

SAMUEL KOCH 
KWythe Ave. Rest.)

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

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

County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE 
EB 286 has 
to sell beer 
the 
504

is

NOTICE i*j 
EB 408 has be 
to sell beer at 
the Alcoholic 
2807 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

the

MORRIS HOROWITZ

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

Kings, to be consume! on the

SOL SCHUBER

NOTICE if.
EB 285 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
118 Green. S’ 
County of" Kii 
phemises.

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

Beverage Control Law nt 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE 
EB 1167 
to sell lieer at retail under Section 102 of 
The Alcoholic Beverage Control Law' at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ue consumed on 
premises.

JAMES PLACATZIS & 
THOMAS PARASKEVAS

the

TILLY PAPACH

hereby given in.it I irense N >. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 396 has 
to sell beer 
the Alcoholic
823- Franklin Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISIDORE RADIN

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 267 has 
to sell beer 
the Alcoholic
197 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch

hereby given t! 
been issued to 
at retail under 

Beverage

the

Bar)

it l.i eii.ii! No. 
he undersigned 
Section 107 of 

Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is 
EB 576 has 
to sell beer 
the Alcoholic
937 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
JACOB GRODZINSKI

(G. & W. Delicatessen)

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

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

No.

& ABE WEINSTEIN

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

UNION BEER DIST. CO., 
William Lomuscio

the

No.NOTICE is hereby given that License 
C 168 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 575 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

REX BEER DIST. OF AMERICA. INC.
NOTICE is 
EB 283 has 
to sell beer 
the Alcoholic
449 — Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY ALTSCHULER

the

NOTICE is 
EB 322 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

hereby given th it I ice ise No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control

Kings, to be consumed on- the

JOHN ROCHFORD

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

Beverage Control Law

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic 
286 Wilson 
County of 
premises.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
persėrgsti žmonių? Kodėl 
tos įstaigos nemoko žmo
nių, neaiškina jiems alko
holizmo kenksmingumą?

Vienas atsakymas yra 
toks:

Kapitalistinėj sistemoj vi
sagalis doleris uždaro bur
nas 
Visi komerciniai 
čiai, žurnalai, radijo stotys 
turi už didelius pinigus im
ti stambius degtinės ir 
alaus skelbimus.

1945 m. už degtinės skel
bimus išmokėta 100 milio- 
nų dolerių. Neveltui juda
mieji paveikslai pilni girtų 
scenų. Visokios apysakos 
taip pat.

Svaigalų didikai skiria 
stambias aukas 
čioms, labdaringoms drau
gijoms ir kitokioms įstai
goms. Kalifornijos Kole
gija sutiko priimti $50,000 
nuo vyno dirbtuvės. Val
džia gauna 3 bilionus dole
rių taksais už parduotą 8 
bilionų dolerių vertės deg
tinę.

Žmonėms ' mažai kas iš
drįsta nurodinėti svaigalų 
žalingumą; ir jie, tiesiogi
niai, to nejausdami, vis gi
lyn ir gilyn grimsta alko- 
lizman.

Kas kita yra Sovietų Są
jungoje. Nors ten degtinės 
ir alaus yra, bet niekas ne
eikvoja’pinigų jų garsini
mams. Priešingai, ten prie 
degtinės bonkų prilipdytos 
korčiukės su pažymėjimu: 
‘‘Nuodai.”

minėtoms įstaigoms!
dienraš-

bažny-

107 of
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the Waterbury, Conn
SOPHIE STADLER

NOTICE is 
EB 382 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
767A Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. B. DELICATESSEN & REST., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4 22 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

iš

♦

Lawrence, Mass
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 
County of Kings, 
premises.

SANTO

Beverage Control Law 
Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed on the

EMMANUELE

siunčia
Laisvės
būrelis

hcreby given hat 1 icenso N<. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

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

the

NOTICE if. 
EB 955 has 
to Sell beer 
the 
1906
County of 
premises.

P. &

AUKOS.
Lawrence lietuviai 

karštą pasveikinimą 
Radijo Klubui. Mūsų
pasikalbėjome apie svarbą lie
tuvių progresyvio radijo pusva
landžio ip jo palaikymą.

Kings, to be consumed on

M. DELICATESSEN, INC.

NOTICE b. 
EB 384 has 
to sell beer 
the 
3916
County of 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
— 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

(Parkview
SAMUEL BLUMBERG
Kosher Delicatessen & Restaurant)

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.

to be consumed on

J. Supetris pasiūlė, kad ir 
mes. prisidėtume prie Laisvės 
Radijo Klubo pusvalandžio su 
aukomis. Aukavo sekamai:

J. Supetris ir J. Kuodis po $2. 
LLD 37 kp. ir LDS 125 kp. au
kavo po $2. Po $1 aukavo: Ig. 
čiulada, P. Aleksonis, S. Pen- 
kauskas, Sof. Penkauskienė, Pe
ter Avin ir. S. Benkus.

Laisvės Piknikas.
Visa Connecticut valstija turi 
anksto ruoštis į dienraščio 

Laisvės pikniką, kuris įvyks
sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) 
3-čią d., Lietuvių Parke, Chest
nut Rd., Waterbury, Conn.

Visur dienraščio Laisvės nau-, 
dai piknikai būna dideli-masi- 
nrai.
Connecticut valstijos piknikas 
negalėtų būti didelis-masinis.

Visi dienraščio Laisvės pa
triotai, gyvenantieji iConn. val
stijoje, turi darbuotis šio pik
niko garsinimu. Iš visų dides
niųjų kolonijų turėtų būti orga
nizuojami busai į pikniką, žino
kite prieteliai, kad be darbo ne
galima tikėtis gerų rezultatų. 
Reikia darbuotis, reikia rūpin
tis parama savo dienraščiui.

darbuojasi visko 
piknikui. Aišku,

Gera

Nėra priežasties, kodėl

NOTICE i.. 
EB 311 has 
to sell beer 
the Alcoholic
2147 —* 86th Street. 
County of Kings, 
premises.

WEISS DELICATESSEN. INC.

the

hereby given thatNOTICE h
EB 51Į has been issued to the undersigned 
to sell 'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
508 Brighton Beach 
County of Kings, 
premises.

MURRAY
ABRAHAM FELD 

(Almur Provision Co.)

I t«v»n.«3

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

GOLDSTONE &

Maple Park Bendrovė aukavo 
$5, B. Čiulada, J. Žilionis ir B. 
Gumauskas po $2. Po $1 auka
vo: A. Taraška’ T. Tartoms, A. 
Butėnas, M. Balavičius, P. Gar
nys. Po 50 centy: A. Gross ir 
J. Rudis. Viso auky sukelta 
$32. Širdingai ačiū visiems, ku-> 
rie parėAiė Laisvės Radijo Klu
bą. S. Penkauskas.

Rengėjai 
prirengimu 
kad piknikas bus geras, 
orkestrą gros šokiams. Bus vi
sokią užkandžiu ir gėrimą. 
Tuom apsirūpins rengėjai. Bet 
sutelkimu publikos į' pikniką 
privalo pasirūpinti kiekvieno 
miesto ir miestelio veikėjai.

P. Buknys.

Jeruzalė.— Žydų kovūnai 
žada keršyti anglams, jei 
anglai pakars 3 nusmeig
tuosius žydus. *

COSTA RICAU.N. Facts and Faces

Costa Rica, a republic in the southern part 
of Central America, is 23,000 square miles 
in area and has a population of 705,300. 
Stretching from the Caribbean Sea to tlie 
Pacific Ocean, Costa Rica borders on Nicara
gua In the north and Panama in the south. A 
great producer of coffee, bananas and cocoa, 

Costa Rica has extensive forests and mineral wealth. Her capital is 
the inland city of San Jose. Costa Rica, like all Member Countries of 
the United Nations, is represented in the U.N. General Assembly. Her 
delegate at the last General Assembly was Francisco de Paula Gutie
rrez, Ambassador to the United States. Her flag has a red center stripe, 
broken by a coat of arms, ahd white and blue stripes above and below.

a*

GUAM IR AMERICAN SAMOA
šimtmečio Suv.

valdė Guam,
Beveik pusę 

Valst. laivynas 
didžiausią iš- Marianos grupės 
salų, ų American Samoa, sale
les tarpe Honolulu ir Sydney, 
Australia. Kitais žodžiais, šių 
vietų žmonės, neturėjo ir dar 
neturi civilių teisių. Turi tik 
patariamą balsą savo reikaluo
se ir juos toki įstatymai valdo, 
kokius išduoda laivyno guber
natorius arba laivyno Departa
mentas. Galimas daiktas, kad 
neužilgo įvyks pakeitimas, kurį 
rekomendavo Civilių žmonių 
Komitetas, kuris praeitą žiemą 
nuvyko į tas salas pagal Laivy
no Departamento prašymą.

Raportas tos komisijos sake: 
“Pilietybė turi būti suteikta, 

— tiems žmonėms tas jau se
niai priklauso, jie užsipelnijo 
tautos padėkos ir pripažinimo 
dėl heroiškų pastangų paskuti
niame kare.

“Reikia juos priimti į pilną 
brolystę Suv. Valstijų, su viso
mis teisėmis ir privilegijomis.“

Laivyno Sekretorius ' For
postai, kuris išleido raportą, pa
reiškė ir savo rekomendacijas.

Kongresas turės svarstyti bilių, 
kuris teiks šiems žmonėms pi
lietybę ir pakeis jų valdžias.

Suv. Valstijos įgijo Guam 
1898 m., pagal sutartį, kuri už
baigė Spanish-American karą. 
Tuo metu ji žadėjo įsteigti pa
gal Kongresinį Aktą, “civiles 
teises ir politinį stovį Guam 
žmonėms.“ Ir prezidentas Mc
Kinley įsteigė laivyno valdžią.

1902 m. Guam žmonės jau 
maldavo civilių teisių. Dar vė
liau — praeitą sausio 4 d. Aš
tuntas Guam Kongresas vien
balsiai pravedė rezoliuciją, ku
ri prašė savivaldos.

American Samoa susideda iš 
kelių salų ir užima 76 ketv. my
lių. Pagal 1940 m. cenzo, gyven
tojų buvo 13,273. Polypesian 
rasės, žmonės rusvos spalvos, 
beveik tik toki gyvena ant visų 
salų, nuo Hawaii riki Naujosios 
Zelandijos.

Guam turi 206 ketv. mylias. 
Gyventojai save vadina “cha- 
morros” (tai vardas žmonių 
keliose Pacifiko salose), bet 
dabartinė karta yra maišytos 
rasės. PLIS.

IŠ ARGENTINOS
Iš Įvykusios Arbatėles
ROSARIO.—ALS “L. L.” 

5-to Rajono moterų Skyrius 
Rosarijoj gegužės 18 d. su
ruošė linksmą arbatėlę. Šio
je draugiškoje arbatėlėje 
dalyvavo nemažas skaičius 
svečių, kurie linksimoje 
nuotaikoje ir labai paten
kinti leido laiką.

arbatėlės svečiai linksmai 
leido laika iki vėlaus vaka-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
ir

UŽBAIGĖJAI
Pilnai patyrę prie 
pataisymo darbų

Automatiški pakėlimai
40 yak, 5 dienų savaite

Macy’s Warehouse
47-44—31st St.

LONG ISLAND CITY

DAILYDES
Nuolatinis Darbas

Kreipkitės pas

(162)

THE TURNER 
CONSTRUCTION CO

WOODYARD
of

Scovil Mfg. Co
Hamilton Avenue

WATERBURY, CONN
Tel. Waterbury 4-5171

. f (162)

AMERIKONAI IR SOVIE
TAI NESUSITARIA 

DĖL KORĖJOS

SEOUL, Korėja. — Jau 
trys savaitės kai Amerikos 
ir Sovietų kariniai atstovai 
ginčijasi dėl to, iš kokių 
žmonių sudaryt tautinę val
džią visai Korėjai. Ameri
konai siūlo įtraukt į val
džią ir tuos, kurie prieši
nosi Maskvos sutarčiai dėl 
Korėjos. Ta sutartis užde-*

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS 
SINGER MAŠINOS 

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

te New Jersey? Naudokitės esamais 1 
darbais mūsų naujumo fabrike.

KREIPKITES 
KNITWEAR. CREATORS 

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

(162)

VIELŲ SUVEDĖJOS
Patyrusios prie B & C Mažų Amplifier unitų. 

5 dienų — 40 Valandų Savaite
GERA ALGA

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

(162)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

SKALBYKLAI darbininkai 
Visokių Rūšių Įdomūs Darbai 

CONSOLIDATED LAUNDRIES 
LACKAWANNA LINEN (Shore Division) 

PKOSYTOJAI, LEIDĖJAI, PRIĖMĖJAI, 
TAISYTOJAI, MAZGOTOJAI, PAKUOTO- 
JAI, SURIŠEJAI, IŠTRAUKIMUI VYRAI. 
MR. PRICE—ASBURY PARK 2-1400 
1100 SIXTH AVE., NEPTUNE, N. J. 

(163)

ATIDARO NAUJĄ 
DIRBTUVĘ

VYRIŠKŲ
GERESNĖS RŪŠIES COATŲ

REIKALAUJA
Operatorių . Siuvėjų - Finišerių 

Rankom Kilpų Siuvėjų 
Prosytojų, rankom ir mašina, 

Bushel Merginų — Patikrintojų 
VIEN TIK PATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERIŠKIŲ

Kreipkitės
LITT GHINITZ, INC.

85 — 5th AVENŲE, N. Y. C.

jo laikinę Sovietų ir ameri
konų globą Korėjai. Sovie
tai nurodo, kad sutarties 
priešai yra fašistai, ir rei
kalauja nepriimt jų į tauti
nę korėjiečių valdžią.

'V
. i

A J11

HUMAN CHAIN RESCUE

F. W. Slialins Matthew A
BUYAUSKAS(Shalinskas)

Funeral Home LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
. Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, i

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčiom, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

: Koplyčias suteikiam nemokamai 
: visose dalyse miesto.
: Tel Virginia7-4499
^^22222222222222222222222222222222222222222?S

it

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

tl

a

S

ro.
t

Moterų Valdyba išreiškia 
padėką visoms draugėms, 
kurios prisidėjo darbu ir 
paaukojimu prie stalo sau
sainių ir kitų dalykų. Taip
gi nuoširdžiai dėkojame 
draugams Giniečiams už 
pavelijimą buto ' šios šven
tės paruošimui ir visiems 
dalyviams bei prisidėju- 
siems prie šios arbatėlės.

Valdyba.

American Red Cross Photo
A Red Cross demonstration of the human chain method of rescuing bathers 

who have stepped off into loo-deep water.

Prasidėjus arbatėlei, d-gė 
Samuolienė tarė keletą žo
džių, kalbėdama apie mįisų 
brangią tėvynę, priminda
ma, kad jau suėjo dveji me
tai laiko nuo praūžusio ka
ro, kad mūsų broliai jau 
laisvi kuria sau laimingą 
ateitį ir kad žiaurusis prie
šas jų jau nebežudo,' kad 
ten eina naujas gyvenimas. 
Draugiškai pasikalbėję, po

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
šy šermeninė. Mūšy pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonaa Poplar 4110

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo dviejų dėdžių, 

Nikodemo Striungio ir Motiejaus 
Šteinio. Abudu gyvena Brooklyn, 
N. Y. Aš esu sūnus Simano Striun
gio. Atvažiavau iš Švedijos, prašau 
atsišaukti sekamu antrašu: Juozas 
Stungis, 840 Highland Ave., Wa
terbury, Conn. Arba Jonas Chesnius, 
8910 — 107th Ave., Ozone Park, 
N. Y. (161-162)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

WHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIM

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

: Drs. Stenger & Stenger i
!; Optometrists ; I

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių, if pavienių.

padarau
paveiks-
krajavus 
su ame-

BAR & GRILL
RONKONKOMA 

8634
TELEPHONE
STAGG 2-5043

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir Stone Av«. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLertmore 5-6191

. Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y

MATTHEW P. BALLAS
1 (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

§ pUSl.—Laisve (Liberty, Lilli. Daily), Pirmad., Liep. 14, 1947
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Lietuvon Drabužių 
Dabar Nebesiunčia

Didžiuma tai jau žinote/’ 
Tačiau randasi neskaitančių^ 
lietuviškosios spaudos, kurie 
nežino, kad Lietuvai pagalbos 
teikimas jau baigtas.

Aną dieną malonios jaunos 
moterys atvyko į buvusį Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto drabužių centrą, 417 Lo
rimer St. Jos atvežė pundus 
drabužių Lietuvos žmonėms. 
Atvežė, nes ir pirmiau,kas1 se
zonas atveždavo. Dienraščio 
Laisvės jos namie neturi, tik 
pas vyresnius gimines ar drau
gus retkarčiais mato, tad ne
pastebėjusios, kad nebesiun
čia. Ir niekas joms to nebuvo 
pasakęs.

Pasakykite jauniesiems Lie
tuvos prieteliams, jog ‘siunti
mas pagalbos Lietuvos žmo
nėms baigtas dėl to, kad jie 
kas kartas po daugiau patys 
pasigamina, kas kartas vis ge
riau gyvena.

Tūli spėja, jog gale pirmo
jo pokarinio penkių metų pla
no Tarybų Lietuvos žmonės 
gyvens geriau ir už mus, ka
dangi pas mus darbai mažąja, 
pragyvenimas brangsta, o pas 
juos darbai daugėja, nes vis 
daugiau senų fabrikų atstato 
ir naujų stato, o pragyvenimui 
vis daugiau visko atsiranda.

T-a.

; Keturi Mirė Elektros 
Kedėje /

Sing Sing kalėpme elektros 
kedėje liepos 10-tą numarinti 
keturi asmenys. Mirė už pini
gus ir už moteris. Salvatore Di 
Cristofaro, 35 m., iš Buffalo, 
mirė už nužudymą Joseph A. Į 
Serio barnyje už moterį. Ed
ward Jones ir Arnold Sims, 22 
ir 23 m., — už apiplėšimą, ku
riame buvo užmuštas Brookly- 
no^groserninkas Gustave Win- 
kelmann. William J. Thomas, 
20 m., — už nušovimą policis- 
to John E. Bussey. Jones ir 
eidamas mirti protestavo esąs

• nekaltu.

Daugėja išmetimai iš Nainy, 
Sakoma Raporte Majorui

/ __________
Pirmą savaitę liepos mėne

sio, 1947 metų, žymiai padau
gėjo išmetimai iš namų ir Įsa
kymai išmesti, sako paruoštas
majorui ir liepos 12-tą iš ma
joro O’Dwyer raštinės pa
skelbtas raportas.

Majoras buvo prašęs teisė
jo Keyes Winter, miestavųjų 
teismų pirmininko, suteikti 
jam informacijas apie tos rū
šies bylas teismuose. Teisėjas 
suteikė ir majoro administra- 
tyvis sekretorius Paul L. Ross 
paruošė tokį raportą. Majo
ras norėjo žinoti:

Kiek nuo liepos 1-mos, bai
giant liepos 7-ta, šių metų, iš
kelta ar perleista bylų išme
timui rendauninkų iš namų dėl 
kitų priežasčių ne dėl neišga
lėjimo užsimokėti rendos. 
Kiek1 viso. Kiek jau išspręstų, 
vykdomųjų išmetimo įsakymų

teismuose išduota miesto mar
šalui.

šiuos žodžius rašant, visos 
skaitlines, pagal įvairius sky
rius, dar nebuvo peržvelgtos, 
tačiau jau buvo aišku, kad 
paduotų bylų, išspręstų bylų 
ii’ gatavų įsakymų išmesti iš 
buto nuošimtis žymiai padidė
jęs lyginant su tuo pat laiko
tarpiu praėjusių metų—1946.

Raportas rodo, kad padau
gėję evikcijų reikalavimai ir 
leidimai abiejuose skyriuose— 
dėl neužsimokėjimo rendų ir 
dėl kitų priežasčių. Tas rodo, 
jog žmonių gyvenimas pablo
gėjo dėl pabrangusio pragy
venimo, didėjančio nedarbo, 
mažesnių uždarbių, išsisėmu
sių taupmenų. Taip pat rodo, 
kad jau pradėjo pasireikšti 
pasekmės kongreso leisto “sa
vanoriško” kėlimo rendų.

Wall Strytui Neužteksią 
8 Centu Fero

Bankų ir real estate grupės 
New Yorke nepasitenkinusios 
pasiūlymu kelti fėrą tik iki 8 
centų.

Thomas Jefferson Miley, 
j komercinių ir industriniu fir- 
| mu sąjungų sekretorius, sako, 
kad patsai pakėlimas būtų ge
rai. Tik negerai, kad nepa
kankamai pakeliama. Tuomi 
leidžiama suprasti, kad Wall 
Strytas pasitenkintų tik pakė
limu iki 10 centų ar daugiau.

Visą Gyvenimą Dirbo ir 
Taupė, Bet Nesutvarkė

Andrius Yakuta, newyor- 
kietis darbininkas, praėjusį 
sausio mėnesį mirė, palikda
mas $12,800 viso amžiaus dar
bu užpelnytų sutaupų. Jis
kęs turįs 3 giminaičius Rusijo
je, norėjęs, kad jiems tie pi

nigai paliktų. Bet kad nebuvo 
•palikimas iš anksto taip su
tvarkytas, teisėjas neleido Ta- 

į rybų Sąjungos valdžiai globo
ti tą turtą, bet paskyrė Green
wich Trust Co. vesti to turto 
reikalus.

Apylinkės graborius Frank 
Reilly taipgi sakėsi turėjęs ve- 
lionies pageidavimą likti to 
turto administratoriumi, bet ir 
jis pralaimėjo prieš banką.

Lietuviu Laisvės 
Radijas Liepos 6 d.

Praėjusį sekmadienį mūsų 
radijas išėjo pogeriai. Radijo 
pranešėjas J. Siurba paskelbė, 
kiek prisidėjo naujų narių į 
radijo klubą. Ir malonu pažy
mėti, kad klubas gražiai auga.

Plokštelė pagrojo polkutę, 
ir Stefanija Sasna kalbėjo apie 
moterų vietą.šių laikų gyveni
me. Moterų dabar daug dau
giau, negu vyrų. Daugiau jų 
dirba ir visokiuose darbuose, 
daugiau dalyvauja politikoje 
ir organizacijose. Dirba jos 
dirbtuvėse ir įmonėse ne dėl 
mados, bet iš reikalo, kad 
lengviau būtų išlaikyti šeimy
ną. Kalbėtoja ' kvietė moteris 
dar labiau veikti organizacijo
se, rašytis į LLD, į moterų klu
bus.

Sasnos balsas skambėjo aiš-

Pirmasis Pokarinio 
Laiko Jaunimas

Tuojau po panaikinimo pa
renkamosios tarnybos akto, ko
vo 31-mą, karo sekretorius at
sišaukė į amerikiečius koope
ruotis daryme taikos laiko ar
mijos, einant tradicine savano
rių sistema.

šiemet baigusis vidurinę mo
kyklą jaunimas yra pirmasis 
nuo 1940 metų, kuriam nėra 
privaloma stoti į militarišką- 
sias jėgas, jeigu jisai neplanuo
ja sau militariškos karjeros.

Tačiau armija deda pastan
gas pasilaikyti didele ir stipria 
savanoriais. Tam tikslui tebe
palaiko daugelį karo laiku bu
vusių r e k r u t a v imo stočių. 
Williamsburge, greta esamosios 
dienraščio Laisvės susiedijoje, 
246 Graham Ave., kaip (prane
ša stoties vedėjas Lt. Richard 
A. Haskell, atidarytos dvi nau
jos stotys, kad geriau pasiektų 
mokyklą baigusį jaunimą. Vie
na iš naujųjų yra prie Bridge 
Plaza, o kita — 1612 Broad
way, Brooklyne.

New Yorko Porto Autorite
tas susitarė su Newarku ren- 
duoti iš to miesto lėktuvų sto
tį per 50 metų. Mokės ma
žiausia po $100,000 per pir
mus 10 metų ir po $128,000 
per likusius 40 metų.

Filmos-Teatrai-Muzika

sa-

. Policijai Problema
Didžiumoje nuotykių polici

jai problemos susideda tame, 
kad atranda apiplėštus, bet 
neranda plėšikų, šiomis dieno
mis jie turi atvirkščią proble
mą — suėmė du tariamuosius 
plėšikučius, bet neranda api- 

• plėštojo.
Anot Elbert Marcei J kurį 

atrado pašautą Maple Grove 
A kapinėse. Queens, jis su John 

Dutra, 22 m., iŠ New Bedford, 
Mass., bandę apiplėšti praei
vi, sudavę jam per galvą. Bet 
tas į juos atsišaudęs ir nuėjęs. 
Marcel’io pasakojimu sekda
ma, policija areštavo ir Dut- 
rą. Vienok bandytasis apipieš
ti niekur policijoje nesirapor- 
tavęs. Jeigu jis nesiraportuos, 
pesant kaltintojo, turėsią vy
rukus paleisti.

| kiai, ištarimas geras, bet gal
■ būtų galima kiek balsėliau.

Paskųj plokštelė: sudainavo 
! duetą Grigaitienė ir Sodeika.

Buknienė Kitame 
Kambaryje

Nastė Buknienė, buvusi ope
ruota liepos 8-tą, šiomis die
nomis perkelta į kitą kamba
rį — 638. Lankymo valandos 
kas dieną po piet 1 :30 iki 3, 
vakarais (išskiriant sekmadiė- 
nį) 7:30 iki 8:30. Memorial 
Hospital randasi 444 68th St.. 
New Yorke. Privažiuojama 
1st Ave. busu.

Miklos Gafni, vadinamas “vengru Caruso,” pasirašo 
rekordams įdainuoti kontraktą su Edward Wallerstein, 
Columbia Records tarptautines divizijos viršininku.

,._A

Balsai gražūs ir gerai suvaldo
mi.

J. Siurba pranešė skelbimus. 
Skelbimų skaičius irgi eina di
dyn. Taip ir reikia. Puiku.

Plokštelė sugrojo Dunojaus 
valsą. Melodija graži ir gra
žiai išpildyta.

J. Siurba pakalbėjo apie 
LDS, apie vajų, naujų narių 
gavimo būdus. Kvietė prigulė
ti su visa šeima.’Sveikatos rei
kalais patiekė patarimų apie 
miegą.

- Vėl plokštelė. Vanagaitis ir 
Olišauskas sudainavo: “Kai 
aš turėjau kaime mergelę.”

Paskui sekė žinios iš Lietu
vos. Mokyklų skaičius auga. 
Uolių mokinių visur pilna. Už 
mokslą mokėti nereikia. — 
valdžia dar ir stipendijas duo
da. Eina geryn ir pramonė, 
naujos įmonės įsikuria. Atsi
gauna žuvininkystė Klaipėdo
je. žemės ūkio darbai kaimuo
se, konservų fabrikai, namų 
statyba ir remontas: visa kas 
eina pagreitintu tempu.

Sekmadienį, liepos 13 d., 
kiek teko nugirsti, muzikinė 
programos dalis — daug tur
tingesnė, joje dainuojant mū
sų daug žadančiai lakštutei 
Lelijai Basty te i/

Sėdėkite- visi ir klausykite, 
atsukę stotį WBYN, 1430 kc., 
kaip pusė po dešimtos, sek
madienio rytą.

JONAS KAŠKAITIS

♦

Matuliai Atostogauja
Antanas Matulis (iš, Jersey 

City) su žmona leidžia atosto
gas Greenwoode ir iš ten rašo 
Laisvei:

“Labų dienų visiems! Mes 
esame pas StasiųkaiČius. Graži 
vieta.” ' '• •; .

Gražiai pasilsėkite, draugai 
Matuliai!

PAUL ROBESON

dainuos Stadium Koncertų 
programoje liepos 17-tos, va
karą, Lewisohn Stadiume, 
Amsterdam Ave. ir 138th St., 
New Yorke. Jeigu tą vakarą 
lytų,' koncertas nukeliamas į 
18-tos vakarą. Robesonas, vi
same pasaulyje paskilbęs so
listas, aktorius, paskiausia čia 
dainavo 1942 metais.

Komunistai Darbuojasi 
Sargyboje Rendauninky 
Reikalų •

Komunistų partija visame 
mieste energingai veikia orga
nizavime gyventojų prieš kėli
mą rendų.

Aną dieną visas Williams- 
burgas buvo padengtas lape
liais nuo durų lig durų. Juose 
komunistai aiškina, kad nėra 
reikalo vendas kelti. Ir pataria, 
kas daryti, jeigu dėl atsisaky
mo permokėti grasina persekio
ti ar išmesti iš namų. Ragina 
rendauninkus susiorganizuoti.

Darbininkų laikraštyje Daily 
Worker kas dieną daug rašo 
apie rendauninkų reikalus. Lie
pos U-tos laidoje vėl paduoda 
nuotraukas laiškų, įvairių fir
mų siųstų rendauninkams su 
reikalavimais mokėti daugiau 
rendos ir pasirašyti kontrak
tus. Taipgi paduoda įsakymus 
i šs i k r au s ty t i n ek 1 a u sa n t i e m s
daugiau mokėti.

Greta parodymo tų grasini
mų, plačiai rašo ir ką veikia 
komunistai ir kitos organizaci
jos, kad nedaleisti evikcijų.

Pavyzdžiui, Santiago šeima 
su 9 vaikais tapo išmesta iš 
namų 1068 Kelly St., Bronxe. 
Komunistai ir rendauninkų or
ganizacijos nariai nuėjo, pasi
kalbėjo su jų kaimynais. Jie 
sukraustė Santiagas atgal. Bet 
kada Santiagas antru kartu iš
metė, kaimynai susiorganizavo.

L. K. N.

Parėjo Visiškai 
Atostogai

Dirbęs visu karo laiku vieno
je iš mažesniųjų kriaučių šapų, 
Stasys Titan is nusiskundė pa
rėjęs visiškai “atostogai” arba 
mindžiojimui šaligatvių ieškant 
kito darbo.

Pastangose išstumti mažiu
kus fabrikantus iš darbo, pasi
laikyti sau viską, didžiosios fir
mos, sakoma, jau kelintas mė
nuo darbo nedavė tam kontrak- 
toriui. Paskiausiu kartu nuėjęs 
pažiūrėti, Stasys rado jau krau
nant mašinas į vežimą. Nesu
laukdamas darbo, kontrakto- 
rius, jo bosas, šapą pardavęs.

Policija perklausinėjo virš 
300 asmenų, ieškodama žinių 
apie nužudytąją Mrs. Sheila 
Mannering ir jos bendrus, 
kad surasti žmogžudį, bet dar 
nesurado.

William Holden ir Joan Caulfield linksmoje Para
mount komiškoje filmoje “Dear Ruth,” Paramount Te
atre, Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadieni, liepos 16 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Klubo Name, 
269 Front St., įvyks LDS 46 ir LLD 
24 kuopų susirinkimas. Visi nariai 
būkite. Kurie turite LDS 3-čios Ap
skrities laimėjimo tikietus — sugrą
žinkite tikietus ar pinigus. — Kp. 
Valdyba. (161-162)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Bnllų, Koncertų, Bankietų. 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulkui 

stelčiu* su naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. BTagg 2-8842 ’

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer i

i i Manager i
JOHN A. PAULEY ;

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. V.
Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ B^RBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

1

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

Swank Givis
I '

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 
apr&kavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

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

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS r
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
R H E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

f--------M-------------------------------------------------------------------------—-------- -

| GREEN STAR BAR & GRILL
i LIETUVIŠKAS KABARETAS
■
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
I pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti
H ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
■ Geriausias Alus Brooklyne

Į PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459

Telefonas EV. 4-8698

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

----- —

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.
Nepaprastai Žemom Kainom! 

i
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
' Taipgi Links ir Pendants

. DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukes 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
« Jeweler

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

---—- -- ...........——--—................... , u.  
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Liep. 14, 1947
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