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Suimta “Juodosios Katės 
Šaika Maskvoje

Bolton, Anglija. — Ma
žiausiai 33 asmenys tapo 
užmušti čionai, kai sugriu
vo sporto (sokker) stadiu- 
mas.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII

Mukden, Mandžurija. — 
: Sakoma, jog Raudonoji Ar
mija apleidžia Mugdeną, 
s v a r b i ausią Mandžurijos 
miestą. Tačiau skelbiama, 

j jog mieste prasidėję gais- 
I rai, kurių šaknį, girdi, kol 
kas negalima surasti.

Amerikos Lietuvių Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ko
miteto pirmininkas Antanas 
Bimba gruodžio 23 d. lan
kėsi Kauno aliejaus ir mui
lo kombinate “Ringuva.” 
Susieikime su darbininkais 
svečias plačiai papasakojo 
apie Amerikos lietuvius ir 
nušvietė eilę mums aktualių 
klausimų.

Kalbėdamas apie vokiš
kosios okupacijos padarinių

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

TAIKA PRIKLAUSO NUO 
AMERIKOS IR SOVIETŲ 

SĄJUNGOS

Raud. Armija Ištraukia 
į ma iš Mandžurijos

valdžiai vienpusišką laišką 
vasario 22 d., 'kaip pranešu 
Maskvos radijas. Tuo laišku 
jis ragina dabartinę demo
kratinių partijų valdžią su
sitarti dėl sąlygų su prie
šingomis jai partijomis ir 
priimti jų atstovus. Sovietai 
sako, Byrnes tokiu ragini
mu laužo trijų didžiųjų už
sieniniu ministeriu konfe-

(Telegrama) 
Cleveland, Ohio.

eitą šeštadienį mirė Petras 
Gaven-Gavėnas iš Diamond, 
Ohio. Palaikai pašarvoti < 
pas Juozą Ginių, 6932 Lawn
view Ave. Prieteliai pra
šomi kreiptis pas graborių 
N. A. Wilkelj, 6202 Sup
erior Ave. Laidotuvės įvyks 
antradienį, kovo 13 d., 2 v.

Aldona Wilkelis.

Maskva. — Amerikos val
stybės sekretorius James F.

Jei Graikijos Rinkimai Ne 
bus Atidėti, tai Gal {vyksiąs 

Naminis Karas

Chungking 
legrafistai streikavo 
savaitę, kol išgavo 
priedus. '

New York. — Jungtinių 
Valstijų senatorius Warren 
G. Magnuson, čia kalbėda
mas, pasakė: Būsimajai 
kartai neteks kariauti, jei 
nebus karo tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos. Jis 
kritikavo Churchillą dėl jo 
neseniai sakytos provokaci-

Nauja_s Stiklo Fabrikas 
Baltarusijoj

Hutos miestelyje, Polocko sri
tyje, pradėta statyti didžiausias 
respublikoje stiklo fabrikas, 
kuris per parą duos 12 tonu sti
klo masės. Artimiausiomis die
nomis statybos rajone pradeda
ma durpynų masyvų eksploa
tacija aprūpinti įmonę- vietiniu 
kuru. Fabriką numatoma ati
duoti eksploatacijai iki 1946 m. 
gegužės 1 d.

ORAS. — Atrodo 
giedra ir šiltoka.

Johanas Kotkas—Absoliuti
nis TSRS Prancūziškų Im

tynių čempionas
Leningrado cirke įvyko fina

liniai susitikimai sportininkų, 
besivaržančių dėl absoliutinio 
TSRS francūziškų imtynių 
čempiono vardo. Prieš pasku
tinį ratą dalyvių vietos buvo ši
taip pasiskirsČiusios: lyderis— 
nusipelnęs sporto meisteris Jo
hanas Kotkas, turėjęs tiktai du 

praloštus taškus. Po jo ėjo 
Gruzijos meisteris Mekokišvi- 

li ir Mazūras (buvęs cirko ar
tistas) turėjęs po keturis pralai
mėtus taškus. Lemiamas buvo 
Mekošvili ir Gotko 
mas, kuris vyko labai 
ir sparčiu tempu.

Johanas Kotkas per 
mą laimėjo rezultatu 1,2 taško 
ir iškovojo absoliutinio TSRS

Roma. — Keli šimtai be 
darbių demonstravo ir iš 
daužė užsieninės minister! 
jos langus. 7 asmenys su 
žeisti, pora tuzinų areštuę

Varšava. — Lenkijos val
džia apskaičiavo, jog karai 
padarė Varšavai $2,126,- 
400,000 nuostolių.

Chungking
ma, kad Sovietų Sąjunga 
pradėjo daugmeniškai • ga- 
'bent savo kariuomenę iš 
: Mandžurijos. Jau praeitą, 
ketvirtadienį išvažiavo 22 
traukiniai, pilni Raudono
sios Armijos karių.

Washington. — Amerika 
tebelaiko 16,000 karinių lėk
tuvų užsieniuose.

Atimta Lakūnų Laipsnis ū 
168 Neklusnių Parašiutistų

Paryžius. — Sovietų Sa
jų n g a remia Franci jos 
skundą Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai prieš Is
panijos diktatorių Franko. 
Skundas pagrįstas tuom, 
jog fašistinė Franko dikta
tūra yra pavojus tarptauti
nei taikai ir saugumui. 
Amerika ir Anglija stengia
si sulaikyti šį' skundą nuo 
Saugumo Tarybos.

Varšava. — Dabartinės 
lenkų valdžios ambasado
rius Italijoj, profesorius St'. 
Kot pranešė, jog fašistinis 
lenkų armijos komandierius 
gen. Vlad. Anders neleidžia 
kariams susirašinėt laiškais 
su savo giminėmis Lenkijon 
je. Kaip gen. Anders, taip 
kiti fašistai oficieriai bijo, 
kad kariai nesužinotų teisy
bės apie demokratinę Var- 
šavos valdžią ir jos daro
mus žingsnius. Oficieriai 
užgrobia atsiunčiamus ka
reiviam laiškus iš Lenkijos.

Bedarbiai užėmė Andria 
miestelį. Per kautynes su 
policija buvo užmušta du 
policininkai ir keli bedar
biai.

London.— Žymusis anglų 
rašytojas George Bernard 
Shaw smerkė buvusio An
glijos premjero Churchillo 
kalbą; sako, tai “neoficialia 
karo skelbimas Rusijai.” 
Sykiu Shaw pastebėjo, kad 
pati Anglija dar ilgai nega
lėtu kariauti.i

Washington. — 16įg sava-1 nes kalbos, kurstančios ka
nonai Amerikos armijos la- ! rą prieš Sovietus, 
kūnai parašiutistai Fort 
Bragg, N. C., manevruose 
atsisakė šokt iš lėktuvų že
myn. Karo metu jie už tai 
būtų buvę atiduoti kari
niam teismui; dabar jiem 
atimta tik lakūnų laipsnis 
ir priedinė alga.

New York.-— Ispanai res- 
publikiečiai paskelbė žinią, 
jog fašistinė Franko polici
ja suėmė 7 'baskus katali
kus, darbo unijų veikėjus 
Bilbao srityje, šiaurinėje 
Ispanijoje. Menama, kad 
ir jiems gręsia sušaudymas.

WALLACE PASIPIKTINĘS 
CHURCHILLO KALBA

likvidavimą Antanas Bim
ba pažymėjo: “Tik darbas, 
visų ir kiekvieno be išimties 
stropus ir sąžiningas dar
bas, įgalins greičiau paša
linti' vokiškų fašistų nunio
kojimus, padės greičiau at
statyti Lietuvą ir sukurti 
krašte gerovę. Sudeginti 
kvartalai, sugriautos įmo
nės, nuniokotas ūkis šaukia 
lietuvius užmiršti visus ne
sutarimus, .mesti visokį be-

iyrnes Padrąsino Demokratinės 
Bulgarų Valdžios Priešininkus

čempiono vardą.
Cirko arenoje Kotkui bilvo 

įteiktas sportinis čempiono kos
tiumas, diplomas ir vertingos 
dovanos.

Sovietai Remia Franci- 
jos Skundą Saugumo 
Tarybai prieš Franko

Kopenhagen. — Danija ir 
Sovietų Sąjunga apsikeitė 
notomis dėlei sovietinės ka
riuomenės buvimo danų sa
loje Bornholm.

Kirgizijos Cukraus 
Fabrikai

Gruodžio viduryje stambiau
sias Kirgizijoje Karabaikino 
cukraus fabrikas įvykdė metinį 
gamybos planą. Tai respublikoj 
antras cukraus fabrikas, įvyk
dęs prieš terminą metinį gamy
bos planą. Komsko fabrikas jau 
pagamino 50,000 pūdų antpla- 
ninio cukraus. Baigia įvykdyti 
metinę programą taip pat No- 
vo-Trojicko cukraus gamykla. 
Kirgizijos cukraus gamyklos 
šiais metais jau pagamino 100,- 
000 pūdų cukraus daugiau, negu 
pernai per ištisus metus. Cuk
raus gamyba vyksta toliau.

90 Kolektyvinių ūkių Gavo 
Elektros Energiją

Gorkio srityje, palyginti per 
trumpą laiką pastatyta ir pra
dėta eksploatuoti 25 hidroelek
tros stotys 650 kilovatų bendro 
pajėgumo. Per tą patį laiką 
kaimų vietovėse pastatyta ir 
sumontuota 30 trasformatori- 
nių pagalbinitj stočių. Iš viso 
šiais metais elektros energiją 
gavo 90 kolektyvinių ūkių, 
7,270 kolektyvinių ūkių valstie
čių kiemų ir 7 MTS. Be to, elek
trifikuota 40 klojimų javams 
kulti ir kitų pagalbinių įmonių. 
Iki metų pabaigos bus pradėta 
eksploatuoti dar 15 hidroelekt
ros stočių.

Ringuviečiai A. Bimbos 
pranešimą išklausė nepa
prastai atidžiai, išreikšdami 
svečiui padėką karštais plo
jimais. Kolektyvo dirban
čiųjų veiduose matėsi ryš
kus pasiryžimas pasekti 
amerikiečio lietuvio patari
mu 
ku»ti gražų ir laimingą Ta 
rybų Lietuvos gyvenimą.

B. Krasauskas.

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius Franko, atidaryda
mas naują karinį muzejų, 
niekino Sovietų Sąjungą ir 
gąsdino vakarinę* Europą 
“sovietiniu pavojum.” Kar
tu Franko gyrėsi “gerovė
mis,” kurias fašistinė jo 
valdžia atnešus Ispanijai. 
Fašistų falanga tuo tarpu 
demonstravo, s v eikindama 
Franko.

Berlyno Socialistai Bal
suos, ar Vienytis su 
Komunistu Partija

Maskva.— Milicija suėmė 
čia visus narius plėšikų šai- 
kos, kuri vadinosi “Juodą
ja Kate.” Užklupti plėšikai 
užmušė vieną milicijos leite
nantą. Vienus teismas nu- 
smerkė sušaudyt, o kitus 
pasiuntė į kalėjimą.

Atbenai. — Graikijos vi- 
ce-premjeras Tsuderos ir 
prekinio laivyno ministeris 
Reltekis reikalavo atidėt vi
suotinus rinkimus, kurie 
skiriami kovo 31 d. Graikų 
Laisvinimo Frontas, demo
kratinių jėgų sąjunga, buvo 
taip terorizuojama fašistų 
ir karaliaus laukiančiųjų 
žandarų, jog kairieji nega
vo jokios progos pasiruošt 
rinkimams. Reltekis todėl 
pareiškė, kad jei rinkimai 
bus laikomi kovo 31 d., tai 
kairiosios partijos nedaly
vaus juose ir galės kilti pi
lietinis karas.

Medinių Hidroturbinų 
Gamyba Urale

Prieš metus laiko “Sverd- 
stroj” gamykla Nr. 1 išleido 
pirmąją medinę’ hidroturbiną 
kaimo elektros stočiai. Per me
tus laiko buvo pagaminta 115 
hidroturbinų 2,350 kilovatų 
bendro pajėgumo. Tai įgalino 
apšviesti apie 30,000 kolektyvi
nių ūkių kiemų, elektrifikuoti 
gamybos procesus žemės ūkyje.

Gamyklos darbuotojai nuolat 
tobulina jų gaminamas maši
nas, kelia jų eksploatacinius sa
vumus. Ligšiol gaminamų hid
roturbinų pajėgumas neviršijo 
45 kilovatų, šiomis dienomis 
pagaminta pirmoji mašina 60 
kilovatų pajėgumo.

Iki metų pabaigos bus išleis
ta dar 17 turbinų, 1946 metais 
srities kolektyviniai ūkiai sta
tomoms elektros stotims gaus 
ne mažiau kaip 150 hidroturbi-

Kolektyvinių Ūkių Statyba 
Baltarusijoje

Baltarusijos respublikoje Go
melio srityje plačiai išplūsta 
gyvenamųjų namų statyba. Su
daryta 500 statybininkų briga
dų, kurios pastatė 26,000 namų. 
Dešimtys naujų kolektyviniu 
ūkių namų išaugo šiais metais. 
Kolektyvinių ūkių valstiečių 
šeimos iš žeminių kraustosi į 
gerai įrengtus namus.

Varšava. —: Fašistas len
kų kariuomenės komandie-, 
rius Italijoj, generolas An
ders pareiškė, kad jis neuž
tikrina saugumo profeso
riui St. Kotui, Lenkijos de
mokratinės valdžios amba
sadoriui Romoje.

FRANKO PLŪSTA SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ

Berlin 
cialdemokratai Berlyne ir 

j sovietinėje Vokietijos daly
je kovo 31 d. balsuos, ar su
sivienyti su komunistais į 
Jungtinę Socialistų Partiją. 
Vakarinėse Vokietijos sri
tyse, užimtose anglų - ame
rikonų, nebus balsavimų. 
Vienybei ypač priešinasi 
socialdemokratų vadas K. 
Schumacher.

prasmį laukimą, ir dirbti, 
dirbti sparčiai, nes niekas 
kitas neatliks šio darbo/ 
Menkas lietuvis tas, kuris 
dar kažko laukia. Tik tin
ginys ar išgama savo tingė
jimą dar gali paaiškinti 
kažkokiais atomais, apie ką 
Amerikoje niekas nė negal
voja. Tikras lietuvis šian
dien yra darbštus ir tik sa
vo darbštumu jis susikurs 
sau laimę.” • . .

New York. — Velionio 
prezidento našlė Eleanora 
Rooseveltienė keliaus į So
vietų Sąjungą po ateinančio 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos susirinkimo, kuris 
įvyks New Yorke. Jinai bu
vo pakviesta sovietinės val
džios atstovų.

Rooseveltienė aplankys ir 
buvusias vokiečių užimtas 
sritis. Tarp kitko, ji įdo
mauja vaikų priežiūra ir 

| sveikatos reikalais Sovie
tuose.

rencijos nutarimą Maskvoj. 
Ten buvo nutarta tiktai pa
platinti Bulgarijos valdžią, 
įtraukiant į ją dar nedaly
vaujančias partijas. Bet ta 
konferencija nesiūlė visoms 
partijoms susiderėti dėlei 
sąlygų, kuriomis jų atstovai 
sutiktų įeit valdžion.

Maskva sako, Amerikos 
pasiuntinys Maynardas B. 
Barnes nuolat kursto prieš
taraujančias Bulgarijos val
džiai partijas, kad jos rei
kalautų vis daugiau nuolai
dų už sutikimą prisidėti 
prie valdžios.

“Ta Jungtinių Valstijų 
nota Bulgarijai tiktai drąsi
na prieštaraujančius (opo
zicinius) bulgarus priešin
tis trijų Didžiųjų konferen
cijos nutarimui,” pareiškė 
Maskvos radijas.

Auga Bedarbiu Brūzdė 
jimas Italijoj

Dublinas, Airija.— Praei
tą šeštadienį čionai mirė 
kardinolas John Glennon iš 
St. Louis, Mo. Jis mirė ke
lyj grįždamas iš Vatikano, 
kur tik ką buvo įšventin
tas kardinolu. Jo palaikai, 
pagal jo paties prašymą, 
bus pargabenti' į St. Louisą. 
Jis buvo 83 m. amžiaus — 
tautybės airys.

New York. — Jungtinių 
Valstijų prekybos • sekreto
rius H. A. Wallace pareiš
kė pasipiktinimą dėl buvu
sio Anglijos premjero Chur
chillo kalbos, p asakytos 
Fultone, Mo. Wallace sakė, 
kad jį ’sudrebino ta kalba, 
kurioj Churchillas šaukė 
Ameriką susijungt į karinę 
santarvę su Anglija prieš 
Sovietų Sąjungą.

■

Nauja diena, nauja gaida—šie pikietai neša kitokias 
iškabas, pranešančias svietui, jog “Mes laimėjome.” 
“Jau po viskam.” Toki pikietą iškėlė Chicagos CIO dar- 
bininkai^udžiaugdamiesi laimėtu plieno streiku.

Maršalas Malii 
“Bus Nukirsta 

Kištųsi tarp Ch
Mukden, Mandžurija. — 

Sovietu kariuomenės ko- 
mahdierius M a n d ž u rijoj, 
maršalas Rodionas Mali- 
povskis pareiškė.:

“Chinija ir Rusija yra 
tikri draugai. Mes nenori
me, kad bet kuri kita šalis 
kenktų mūsų draugiškumui, 
ypač tie žmonės, kurie dėvi 
baltas pirštinaites ir nešio
jasi auksą kišeniuose. Jei 
kas išties ranką, norėda
mas Įsikišti, mes ją nukir-

novskis Įspėjo: 
i Ranka, Kuri 
inų ir Sovietų”
sjme.”

Taip Malinovskis kalbėjo 
Raudonosios Armijos Die
nos bankiete, kuriame daly
vavo aukšti Chinijos ir So
vietų valdininkai. Jis, tarp 
kitko, priminė, jog Sovietų 
Sąjunga rėmė kariniais 
reikmenimis chiftus nuo pat 
japonų užpuolimo pradžios, 
o kiti kraštai tik vėliau pa
sirodė su pagalba Chinijai, 
kuomet jų pačių reikalai 
buvo paliesti.

AREŠTUOJA KATALI
KUS UNIJISTUS

NESAUGU LENKIJOS 
AMBASADORIUI
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Angly Imperialistų Provokacijos Irane
Kodėl tos notos, “ultimatumai” ir reikalavimai, kad 

Sovietų Sąjunga ištrauktų Raudonąją Armiją iš Irano? 
Todėl, kad Anglijos imperialistai privežė ginklų, apgink
lavo reakcinius ir fašistinius elementus Irane ir pasiren
gę ne vien pasmaugti demokratinę valdžią Azerbaidžane, 
bet ir padaryti “revoliuciją” prieš esamą Irano valdžią, 
kad ją nuvertus ir Iraną padaryti pilna Anglijos kolonija.

Mr. Byrnes’o notos ir protestai yra niekas kitas, 
kaip tik nuolatinis palaikymas Anglijos imperialistų. 
Anglijos-Irano-Sovietų Sąjungos sutartis iš 1942 metų, 
pagal kurią Anglija ir SSSR pasižadėjo ištraukti armiją 
iš Irano, nenusako Sovietų Sąjungos ir Irano santykių. 
Ta sutartis sakė tik tiek, kad karo laimėjimo pareigos 
nereikalaus ten laikyti Sovietų ir Anglijos armijas šeši 
mėnesiai po karo užbaigimo.

Bet Sovietų Sąjunga ir Iranas turi sutartį nuo vasa
rio 26 d., 1921 metų,.pagal kurią Sovietų Sąjunga gali 
pasiųsti Raudonąją Armiją į Iraną, jeigu tik mato ten 
kokį pavojų. Tos sutarties jie besilaikydami ir laiko 
ten Raudonąją Armiją, nes imperializmo pavojus Irane 
yra ne vien to šalies nepriklausomybei, bet iš jos pusės 
užpuolimui ir ant Sovietų Sąjungos.

Mr. Byrnes nota, tai yra prašovimas pro cielių. Jis 
patsai nesistengia susipažinti su Tarybų Sąjungos ir 
Irano santykiais, o jau kelia skandalą. Tas tik blogina 
tarptautinius santykius, kenkia Amerikos ir Spvietų 
Sąjungos geriems ii’ draugiškiems santykiams. O 
kenkia ir bendrai mūsų krašto politikai ir gerovei.

tas

Chinijos Reikalai ir Liežuuninkai
Imperialistų spaudoj yra vedama bjauri kampanija 

ęhinijos reikalais? Ji skelbia visokius išmislus prieš Ta
rybų Sąjungą. Ji kraipo faktus ir begėdiškai meluoja.

Sovietų Sąjungos maršalas R. Malinovskis', koman- 
dierius Mandžurijoj, kalbėjo Chungkinge proga Raudo
nosios Armijos jubiliejaus sukakties. Jis pareiškė, kad nė
ra abejonės, kad Raudonoji Armija nepasiliks Chinijoj 
ilgiau, kaip Amerikos armija. Lai Amerika ištraukia, 
ištrauks ir Sovietai.

Kita, jis, atsakydamas į nuolatinius grūmojimus, pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga nori taikos, bet jeigu kas 
imperialistines rankas atkiš linkui jos gerklės, tai Rau
donoji Armija tas rankas nukirs.

įdomu yra tas, kad pas mus baisiai skandalino prieš 
Chinijos-Sovietų Sąjungos sutartį iš 1945 m. Turčių 
spauda rėkė, būk Sovietai “skriaudžia” Chiniją. •

Bet štai generolo Chiang Kai-sheko užsienio reikalų 
ministeris Dr. Wang pareiškė, kad Sovietų Sąjunga labai 
prielanki Chinijai ir ji iš Chinijos mažiau reikalauja, ne
gu turi tam teisę pagal Krymo Konferencijos nutarimą, 
kurį padarė Mr. Churchilf, Mr. Roosevelt ir Stalinas.

Pagal Krymo Konferencijos nutarimą, Amerika ir 
Anglija sutiko, kad Sovietų Sąjunga turi atgauti visas 
tas teises ir privilegijas Mandžurijoj, kurias Rusija tu
rėjo pirma rusų-japonų karo, 1904-1905 metų.

Taigi, Sovietų Sąjunga pati viena turėtų valdyti gelž- 
kelius, Port-Arturą, Dalnyj prieplauką, laikyti Mandžu
rijoj armiją ir turėti savo civilę administraciją.

Bet Sovietų Sąjunga to iš Chinijos nereikalauja. Ji 
priėmė ant pusės Chiniją valdyme gelžkelio, prieplaukų, 
įrengimų, pavedė gelžkelio apsaugos reikalus Chinijai, 
davė teisę Chinijai turėti savo civilę administraciją Port- 
Arture ir Dalnyj prieplaukose.

Dr. Wang taip kalbėjo parlamente. Taigi, iš pačių 
chinų matome, kad skandalui pamato nėra.
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35-rių Metų Sukak
ties Minėjimas

Pradžioje balandžio mė
nesio sukanka 35-keri me
tai kaip leidžiama Laisvė. 
Pirmutiniai su pasveikini
mais Laisvės šios sukakties 
proga yra šie asmenys: 
P. Wizbaras, Anson, Me., 

$12.
M. Raulinaitiene, Cleveland, 

Ohio $5.
P. Butkevičius, Worcester, 

Mass., $5. *
Graži pradžia. Tačiaus 

laikas jau trumpas ir su pa
sveikinimais reikią pasisku
binti. Pasveikinimų tiki
mės nuo organizacijų, biz
nių ir nuo individualų.

Balandžio 13 dieną Lais
vės laida išeis dvigubai pa
didinta. Toje laidoje tilps 
visi pasveikinimai. Viena 
dalis tos specialės laidos tu
rės būt atspausdinta anks
čiau. Todėl su raštais ir su 
pasveikinimais jau reikia 
skubintis.

Visų dienraščio Laisvės 
vajininkų ir visų skaitytojų, 
sukakties minėjimo proga, 
prašome gauti Laisvei nors 
po vieną naują skaitytoją. 
Naujas skaitytojas, tai pui
kiausia dovana 35-kerių me
tų sukakties proga.

Trečias svarbus punktas, 
tai minint sukaktį prisimin
ti įsteigimą Kultūrinio Cen
tro - įsigijimą Laisvei pa
togios patalpos. Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendro
vės Šeras yra $25. Taigi 
minėdami 35-kerių metų su
kaktį įsigykime Namo ben
drovės Šerų.

Trisdešimt penkerį metai 
žmogaus gyvenimo yra il
gas laiko periodas. Lais
vės išgy vavimas ir išaugi
mas į garšiausį • pasaulyj 
lietuvių kalboje dienraštį, į 
labiausia žmonių mėgiamą 
dienraštį, yra labai svar
bus dalykas.

Todėl minėkime .šią su-, 
kaktį su jautriu prisimini
mu ilgų metų savo gražaus 
darbo, su džiaugsmu iš 
Laisvės pasisekimų. Svei
kinkime Laisvę, nepasigai
lėkime dovanų užtikrinimui 
jai laimingos ateities.

P. Buknys.

CIO pirminink. Ph. Mur
ray atsišaukė į visuomenę, 
kad remtų elektrinių prie
taisų darbininkų streiką.

SOVIETŲ ATSTOVAS 
PASBYRNESĄ

Washington. — Sovietų 
atstovybės narys Novikovas 
lankėsi pas Amerikos vals
tybės sekretorių Byrnesą. 
Apie ką jiedu kalbėjosi, dar 
neskelbiama.

NENUGĄSDINA 
SOVIETŲ

Tokio. — Pranešamą, kad 
Raudonosios Armijo’s mar
šalas Malinovskis užreiškė, 
jog Sovietai neapleis savo 
teisių Mandžurijoj, nepai
sant gąsdinimų (iš AmerL 
kos ir Anglijos pusės).

Laiškai iš Lietuvos
Antanas Literskis, Wor

cester, Mass., gavo iš Lietu
vos sekamą laišką, rašytą 
rugpjūčio 29 d., 1945:

Mes, J. Salomėja ir Jo
nas Federavičiai, sveikinam 
jumis Literskius ir perduo
dame geriausius linkėjimus 
jums ir visiems giminėms 
Amerikoj. Gavom nuo jūsų 
laišką, už kurį labai dėka- 
vojame. Tik laiškas ilgai 
gulėjo pas tuos gyventojus, 
kur mes pirmiau gyvenom. 
Matote, dabar gyvenam po 
kitu antrašu, o jūsų laiškas 
buvo rašytas senu antrašu; 
užtat ilgai negavom.

Dabar parašysiu apie sa-l 
ve. Mes gyvename Kaune 
ir toj pačioj vietoj, kaip ir 
prieš karą. Nors per karą 
visa Lietuva daug nukentė
jo, daug buvo sudeginta, 
daug vokiečiai žmonių su
šaudė, taip pat daug nuo 
karo žuvo, bet .mes likome 
sveiki. Tik labai viską iš
vogė, kai bėgo vokiečiai. 
Bet dabar abudu dirbame, 
tai vėl susitvarkėme ir ga-< 
Įima pragyventi. Turiu pa
sakyt, kad vyras dabar dir
ba visai kitą darbą, jau ne- 
šoferiauja. Dabar ' dirba 
draudimo valdyboj inspek-

Šalyje kelio pastatyti pikietai informuoja pravažiuo- 
.jantj link Lancaster, Pa., kad tenai yra AFL generalis 
streikas paremti streikuojančius Amalgamated Assn’ 
transportacijos darbininkus. Jie streiką laimėjo.
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torium. Mat, jis vis moki
nosi, tai dabar ir gali dirbti 
raštinėj.

Apie Vilkaviškį labai nu
kentėjo gyventojai nuo ka
ro. Bėgdami vokiečiai daug 
ūkių sudegino ir patį Vil
kaviškį visai sugriovė. Jo
no Literskio ūkis Pustapė- 
džiuose liko nesudegintas, 
bet jiems pasitraukus nuo 
fronto liko viskas išpusty
ta. Aš pati ir nebuvau nu
važiavus apie Vilkaviškį. 
Tik atvažiavus Bereikienė 
ir kiti papasakojo, kas ten 
padaryta.

Dabar karui pasibaigus 
jau pradedama viskas at
statyti ir pradeda žmonės 
jausti, kad gyvenimas kas
dieną po kiek gerėja. Dau
gelis žmdnių džiaugiasi, kad 
karas visame pasauly jau 
pasibaigė ir kad baisiausias 
viso pasaulio priešas, Vo
kietija, liko nugalėta.

Brolį Juozą vokiečiai iš
vežė į Vokietiją, ir jo žmo
nos motiną. Motina grįžo 
praeitą žiemą. O,, Juozas, 
sakė, parašė dabar žmonai 
laišką, kad gulėjo ligoninėj 
Vokietijoj. Juozo žmona 
labai daug vargo, nes liko 
su trim mažais vaikaiš, ma
žiausias 3 metų. Sako, kad 
ir ta mergaitė verkė ir lau
kė tėvelio grįžtant.

Apie visas gimines nega
lima parašyti, nes* tikrų ži
nių neturime. Kiti tik da
bar parvažiuoja. Kitų gal 
ir gyvų nėra. Literskienė 
taip pat buvo išvaduota. Tik 
šį pavasarį grįžo su vaikais. 
O vyro dar nėra. Kai ką 
nors sužinosiu, tai parašy
siu. Parašykite mums laiš
ką. Sudiev.

J. Salomėja, Federavičiai,
Kaunas.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Kas Tai Per “Misijos”?
Kada turčių spaudoj ir per radijo bangas eina karo 

kampanija, tai tuo pačiu kartu Anglijos ir Amerikos ge
neraliniai štabai atlieka karo prisirengimus.
> a Karas pasibaigęs, bet Anglijos ir Jungtinių Valstijų 
karo štabai laiko bendrus posėdžius. Ką jie planuoja? 
Kokiais sumetimais tas daroma?

W. Z. Fosteris, Amerikos Komunistų Partijos pir
mininkas sako, kad liaudis turi veikti prieš karo organi
zatorius, prieš Vandenberg’o, Byrnes’o, Churchill’o ir 
Truman’o planus, kitaip “nei nespėsime apsižiūrėti, kaip 
imperializmas uždegs naują karą.”

Į šiaurių ledynus išplaukė didžiausias Amerikos lėk
tuvų vežikas “Midway,” 45,000 tonų įtalpos, su apie 100 
lėktuvų. Kokiais sumetimais jis ten išplaukė?

Į Turkiją plaukia didžiausias Amęrikos šarvuotis 
•"Missouri,” neva veždamas turkų atstovo kūną, kuris 
mirė Washingtone. Tokios “misijos” dar niekados pir
miau nebuvo!

Visi akyvesni komentatoriai mato, kad tai yra pa
drąsinimas turkų fašistų karo provokacijai prieš Tary
bų Sąjungą. Nejaugi imperialistai, apsvaigę karo pasi-

sekimais ir susirgę -atominės bombos liga, uždegs karą 
pirma, negu apsižiūrės Amerikos žmonės? Nejaugi, Vėl 
milionai mūsų* sūnų bus mesta į karo nasrus? Nejaugi 
bus leista jiems pražudyti civilizaciją? ,

Sviestas ir Muilas?
Mūsų šalies, žmonės negauna sviesto ir kitų reikme

nų, nors karas jau baigėsi. Pereitais metais paaiškėjo, 
kad daugybė sviesto buvo supūdyta ir paskui iš jo pada
ryta muilas.

Kovo 7 d., iš Washingtono praneša, kad Amerikos 
karo reikmenų ir kitų dalykų ūžmaryj dar yra $15,000,- 
000,000 (penkiolikos bilionų dolerių) vertės. Greta tan
kų, kanuolių, lėktuvų ir amunicijos ten yra daug maisto. 
Vien sviesto dar tuose sandėliuose yra 55,500,000 svarų!

Ar ilgai jis bus sviestas? Kodėl jis neparvežamas 
atgal arba neatiduodamas tų šalių žmonėms, kur yra 
maisto stoka? :

ANTRAS LAIŠKAS
A. Literskis gavo antrą 

sekamą laišką iš Lietuvos, 
rašytą 10 d.' rugpjūčio, 
1945:

Aš, Vincas Literskis, svei
kinu jus, dėde, ir teta Mag- 
delena. Dekuoju jums, ka'd 
jūs mus dar neužmiršote ir 
parašėte laišką.

Dabar pas mus naujienos 
tokios. Karas viską mano 
sunaikino. Vokiečiai trauk
damiesi sudegino mano vi
sus trobesius ir likau be pa
stogės su savo šeima. Da
bar reikia gyventi pas sve
timus. Tai nėra sunkesnio 
gyvenimo, kada neturi savo 
trobesių, nei gyvulių.
. Voki ečiai traukdamiesi 
degino ūkius. Padegiojd 
trobesius su degtukais. Ir 
mano visus trobesius su 
degtukais uždegė ant sykio, 
nespėjau iš trobų nei daik
tus iškraustyti, nei drabu
žius. Viskas sudegė. Pus- 
tapėdžiaį taip pat išdeginti, 
likų tik 4-5 ūkiai, bet ir tie 
apgriauti. Abelnai viskas 
sunaikinta iki vokiečių sie
nai.

Sudiev. Lauksiu nuo jūsų 
atsakymo.

ONE of the unfortunate 
features of some Lithua

nian organizations is a leader
ship that spends money too 
freely. This seems to be the 
trouble presently in the SLA 
(Lithuanian Alliance of Ame
rica) .

It is bad enough when orga
nization funds are carelessly 
thrown around; but it is 
worse when the membership 
has to pay for spending sprees 
which they did not sanction. 
This is the set-up of things 
within the SLA, whose leader
ship is trying to force a “con
version plan” which would in
crease the monthly dues of its 
members.

From the very outset, the 
“conversion plan” was not fa
vorably received by the mem
bership, which could not un
derstand the need for an in
crease in their dues payments. 
To make the plan acceptable, 
the leadership of the SLA hast
ened to explain that it was rais
ing dues at the suggestion of 
the State Insurance Depart
ment. ' '

• But it appears now that the 
State Insurance Department 
did not require the “conversion 
plan” hatched by a spending
spree h&ppy leadership. Nor is 
the “conversion plan” intended 
to bolster funds in the insur
ance fund, as some of the mem
bers were made to believe. All 
the dues paid during the first 
year on the “conversion plan” 
basis will go into the expense 
fund and not the insurance 
fund.

Besides wages of personnel, 
the SLA last year paid out the 
total of .$4,588.01 for traveling 
and' other expenses' of the 
leadership. ‘Much of this ex
penditure was unnecessary for 
the actual business of the or
ganization. It was paid out to 
the national leaders of the or
ganization for expenses incur
red attending political gather
ings of a questionable nature.

These expenses were paid out 
of the Expense Fund!

So it is quite clear that the 
expense fund, fattened by the 
“convension plan,” will be easy 
prey for extravagant Harrys 
in the future.

But what will the actual mem
ber get out of the “conversion 
plan?” Will the hike in dues im
prove the solvency and reserve 
of the insurance fund? Ob
viously not.

Since the “conversion plan”

500,000 Akry Dykumų
Taps Derlingais Laukais

Maskva. — Sovietinėje 
Turkmėnijos Res publikoje 
yra pravedamas 375 mylių 
ilgio kanalas laukams drė
kinti. Kanalo vanduo lais
tys buvusias pusės miliono] 
akrų dykumas ir padalys, 
jas derlingais laukais.

Columbus, Ohio. — Pro
testantiškų Kristaus Baž
nyčių taryba priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią su
stabdyt atominių bombų 
dirbimą Amerikoje.

Honolulu. — Per smarkią 
audrą ties Alaska pusiau 
perlūžo prekinis Sovietų lai
vas Donbass ir Amerikos 
laivas S. Harbor.

Anglija žada skirt dau
giau mėsos vokiečiams.

Amerika, Sovietai ir An
glija pasidalins penkiais 
šimtais prekinių Vokietijos 
laivų. . v

was announced to the SLA 
mmebership there has been a 
rumble of protestations. Rank 
and file members of the orga
nization have held meetings in 
some parts of the country -op
posing the plan.

Members in some of the lodges 
zvho have stood up to talk against 
the plan were silenced by the 
presiding • officer, who told 
them they were out of order.

Every trick is being used by 
the irresponsible and extrava
gant leadership to shove the 
“conversion plan” down- the 
throats of the SLA member
ship. In many cases it is even 
unthinkable to inquire for an 
explanation of the “plan.”

The leadership that brought 
the SLA treasury to the brink 
of depletion doesn’t intend to 
let anyone or any group stand 
in the way of feathering their 
nest at the expense of the mem
bership. The members be 
damned, the expense fund must 
be refilled and to overflowing.

But the case is not entirely 
a hopeless one. Sincere SLA 
members who want to save 
their organization from the 
clutches of present day Shy
locks still have the recourse of 
^electing new officers.

If the old national officers of 
the, SLA could do nothing bet
ter than squander the funds of 
the organization, it, stands to 
reason that they are not fit to 
remain as leaders. If the only 
alternative they can offer for 
their spending sins is to have 
the ordinary member pay for 
their sins, then they should be 
voted out of office.

There is a strange sort of a 
crime wave spreading through 
the American occupied area of 
Germany. The “helpless” and 
persecution fearing displaced 
persons of Polish and Baltic 
origin are roaming the Bava
rian countryside disguised in 
American uniforms committing 
crimes ranging from looting to 
murder.

While parading about in 
American Army uniforms, 
these criminals, most of whom 
even stole their uniforms, are 
immune from arrest.

The chief of the Bavarian 
police has estimated that these 
uniformed DP's have been res
ponsible for 90 percent of the 
lawlessness. Within a period 
of six months they had com
mitted 99 murders, 51 attempt
ed murders, 124 cases of arson, 
105 sex crimes and 3,826 rob
beries in which they stole in 
excess of 60 million marks.

For the most part the DP’s 
engaged in the lawlessness are 
the DP’s who have refused to 
return to their own countries 
fo/ political or other reasons.

They are of the same stripe 
as those “poor” displaced per
sons the United Lithuanian Re
lief Fund is aiding.

Among Lithuanian Circles— 
Anthony Bimba, president of 
the Committee to Aid Lithua
nia, is expected to arrive home 
shortly. He has been on an ex
tended tour of Lithuania in
vestigating relief needs of that 
country’s people. The organiza
tion which sponsored his tour, 
the Committee to Aid Lithua
nia, has contributed relief va
lued at over a quarter million 
dollars. In the near future the 
committee plans to raise $60,000 
for a medical institute in Lithu
ania ... V. Bovinas, secretary 
of the LMS, has told this repor
ter that the convention planned 
for this fall will be a turning 
point in the history of the Lith
uanian Art League. It will be
a mass affair with the partici
pation of many choruses»from 
many parts of the country.
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PASKU BĘ ŽMONES 
R AUDONPLAUKIAI

Viename žurnale radau'sauliniai garsus meninin- 
surašą plačiai žinomų asme- įkas, 
nų, kurių plaukai jaunystė
je buvę ryškiai raudoni, nininkas.
Daugelio jų plaukai vėliau Frederikas Pirmasis, Vo- 
pražilo, kitų nupliko, o tūli kietijos valdonas.
juos kitaip nusidažė. Ta-; Garibaldi, italų pabijo
čiau tie asmens paskilbo ne tas, revoliucijonierius.
todėl, kad jų plaukai buvoj U. S. Grant, Jungtinių 
raudoni, bot — sakytum — Valstijų generolas, perga- 
to raudonumo nepaisant, dingai užbaigė Civilinį Karą, 
Mat, daug kur yra prieta- paskui buvo prezidentu.
ras, būk raudonais plaukais Henry George, žinomas 
asmens esą niekam netikę, ■ amerikietis socialistinis dar

buotojas ir rašytojas.
Alexander Hamilton, pir

mutinis Jungt. Valstijų iž
do sekretorius.

James Harbord, genero
las, Amerikos karinių jėgų 
štabo galva Pirmajam pa
sauliniam kare.

ui. Dick Himber, muzikas, 
garsus orkestru vadovas.

James Ilsey, Kanados fi-

Nelson Eddy, žymus dai-

silpnuoliai bei išdykėliai.
Štai tų žymiųjų raudon

plaukių surašąs, teigiantis, 
jog ne visi ir raudonplau
kiai esti tokie jau lepšės.

Aleksandras Didysis ar
ba Makedonietis, kuris bu
vo užkariavęs veik visą se
novėj žinomąjį pasaulį

Berlioz, Hector, į 
francūzas kompozitorius.

James B nice, škotas ke- nansų ministeris. 
liauninkas, kuris surado ir Andrew Jackson, Jungt. 
aprašė, kur prasideda Ni- Valstijų prezidentas.
liaus upė. : Thomas Jefferson, Jungt.

John Bunyan, paskilbęs ■ Valstijų prezidentas.
anglas pamokslininkas, .pa-i Lafayette, francūzas ka

Andrew Jackson, Jungt.

LIETUVOS TSRS SANITARINE IR
EPIDEMINE BŪKLE

Rašo Ignotas Bujakas,
Sveikatos Apsaugos Liaudies* Komisaro Pavaduotojas < 

i

KAS JIE TOKIE?

rašęs daugelį religinių vei
kalų, kurių žinomiausias 
yra “Pilgrim’s Progress.”

Lord Byron, pasauliniai 
žymus anglų poetas.

Julius Cezaris, 
imperatorius, — jo 
nieji plaukai vėliau 
ko. . ,u

Andrew Carnegie, vienas 
pirmesniųjų Amerikoj mi- 
lionierių..

Marcus Porcius Cato, žy
mus senosios Romos valsty
bininkas, vadinamas Cenzo
riumi.

Winston Churchill, 
glijos politikas, buvęs 
nisterių pirmininku.

Chris topher Columbus, 
keliauninkas, Amerikos at
radėjas.

Calvin Coolidge, neperse
niai buvęs Amerikos prezi
dentas.

George A. Custer, Jung
tinių Valstijų generolas, 
pasižymėjęs karuose su in- 
dijonais.

Leonardo da Vinci, pa-!

Romos 
raudo- 
nuslin-

mi

rininkas, gelbėjęs Jungtinių 
Valstijų Revoliucijai.

Sinclair Lewis, žymus 
amerikietis rašytojas.

Josef Lhevinne, muzikas, 
pianistas.

Octav Mirbeau, francūzas 
rašytojas.

N a p o 1 e o nas Pirmasis, 
francūzų imperatorius.

Ignac Paderewski, pas- 
.kilbęs lenkas pianistas, tū
lą laiką buvo Lenkijos mi- 
nisterių pirmininku.

George S. Patton, Jungt. 
Valstijų generolas, Antra
jame pasauliniame kare va
dovavo vieną Amerikos ar
miją Europoje.

Cecil Rhodes, 
valstybininkas; jo pastan
gomis milžiniški
Afrikos plotai tapo prijung
ti Britų imperijai.

Elmer Rice, žymus ame
rikietis, sceniškų veikalų 
rašytojas.

William Shakespeare, an
glas, žymiausias pasaulyje

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglijos

pietinės

Karų istorija rodo, kad 
nuo įvairių infekcinių ligų 
krisdavo žymiai daugiau 
žmonių negu nuo žaizdų ka
ro lauke.

Lietuvos TSR buvusioj 
pafrontės ir pasienio zonoj 
perleidžia per savo terito
riją milžiniškas žmonių 
mases: dešimtys tūkstančių 
išlaisvintų iš fašistinės ver
gijos žmonių, lenkų repat
riantų, demobilizuotųjų ka
rių ir kitų.

Visos tos žmonių masės 
gali netyčia įnešti į mūsų 
kraštą visokias infekcijas. 
Be to mums dar reikėjo ko
voti prieš fašistinės “nau
jos tvarkos”, palikimą —in
fekcines ligas, siautusias 
koncentracinėse stovyklose, 
geto, perpildytuose kalėji
muose, kuriuose viešpatavo 
antisanitarinės sąlygos.

Lietuvos TSR sveikatos 
apsaugos organams pasta
tyta ‘ didžiausia ir atsakin
giausia užduotis — nepri
leisti prie infekcinių ligų 
plitimo krašte, saugoti vi
sos tautos sveikatą.

Infekcinių ligų profilak
tikoje milžinišką reikšmę 
turi sanitariniai — techni
kiniai įrengimai, 1_____
vokiškieji grobikai visiškai 
sunaikino. Vietoje elektros 
jėgainių ir vandentiekių, 
mes radome niūrias griuvė
sių krūvas. Vilniuje,. Kau-; 
ne ir kituose miestuose vo
kiečiai sunaikino kanaliza
cijas, pirtis, skalbyklas, ir 
išgrobstė bei išteriojo IŠJO
JI metais suorganizuotąsias 
prieš - epidemines įstaigas:

sario mėnesį buvo organi
zuoti dviejų savaičių kursai 
sanitarinių - epideminių sto
čių vedėjams—25 žmonėms. 
Tuo pat laiku buvo organi
zuoti kursai dizenfekto- 
riams: Vilniuje — dviejų 
mėnesių, Kaune — dviejų 
savaičių. Tuos kursus už
baigė 74 žmonės. Vokiečių 
okupacijos metu infekcinius 
ligonius nebuvo privaloma 
hospitalizuoti; dabartiniu 
metu 98 nuoš. infekcinių li
gonių yra hospitalizuojami. 
Tam tikslui balandžio mė
nesį pirmą dieną buvo ati
daryta 1,015, infekcinių lovų 
iš kurių 520 — Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevė
žyje, o 4i95—apskričių cent
ruose.

Palyginant, per nedidelį 
laikotarpį Sveikatos Apsau
gos Liaudies Komisariatas 
Lietuvos teritorijoje orga
nizavo 18 sanitarinių - epi
demijos stočių, 80 dizenfek- 
ciniu kamerų. Be to 20 
apskričių buvo paskirti epi
demiologai—gydytojai; gy
ventojus pradėjo skiepyti 
nuo užkrečiamųjų ligų (ko 
visiškai nebuvo vokiečių lai
kais), ligoninės buvo aprū
pinamos visokia medžiaga

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskubusius asmenis, « 
kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS
Afanasjev, Aleksandras Idamas medžiagą svarbiems/ 

'Mikalojaus sūnus (1826— 
;1871), žinomas rusų etnolo- 
igas. Tarp kitko, jisai 13 
;metų darbavosi rusų užsie1-

kūriniams apie ledynų atsi- y' 
radimą ir apie ledų gadynę. * 
1846 m.
Bostone,
paskaitas
te. Paskui pakviestas dės- 1 
tyt gamtos istoriją Harvar
do Universitete. Jisai, ta

gatvės, daugelyje vietų pa
sodinti medžiai. Visą vasa 
rą ir rudenį tęsėsi tie dar- į 
bai ir buvo labai daug pa- "į”|eikaįų ministel:ijos'’ar- 
daryta. chyve, bet 1862 metais del

Vienas iš mūsų svarbiau- politinių
šiųjų uždavinių buvo atkur- prašalintas, x uanm- uu umversiLtLe. uxbul, j 

ti sunaikintą vandentiekį J vo Petrogrado miesto vai- čiau, priešinosi Darwino te- ‘
Jau dabar vandentiekiai 
veikia Vilniuje, Kaune, Uk
mergėje. Visoje eilėje gy
venamųjų punktų sutvarky
ti arteziniai šuliniai, , pa
prasti šuliniai. Kauno ir 
Ukmergės v a n d e n tiekiai 
duoda vartotojams puikų 
vandenį, tai nurodo kasdie
niniai batkeriologiniai pa
tyrimai.

Daug dėmesio yra krei
piama į maisto sanitariją. 
1945 metais pavasarį vals
tybės sanitarinė inspekcija 
pravedė visų miestų ir kai
mų sanitarinės būklės mais
to objektų tikrinimą. Iš vi
so patikrinta 6,484 objektų. 
Maisto produktai yra tikri
nami specialėse laboratori
jose, o maisto produktų 
darbuotojai praeina perio
dinį medicinos apžiūrėjimą.

Nuo Lietuvos TSR išva
davimo iki šiol visame mū
sų krašte sveikatos apsau
gos organai pravedė milži
nišką darbą: likvidavo vo- 

i kiečių okupacijos padari- 
Inius, apsaugojo kraštą nuo 
infekcinių susirgimų, atkū- 

pavasari ir vasara lV4b me- kė.gydonįi 'Įr sanitarinį 
tais p r a s i d ė j o Vilniaus Trle.s ’ epidemini tinklą, or- 

' , .gerbūvio darbai. F1™? infekcinių hgomų

ku riuos ir 11.
Didelis dėmesys buvo at

kreiptas į miestų nuvalymą I 
nuo užteršimo, kurį mums! 

Ipaliko vokiškieji 'okupantai 
Pavasarį ir vasarą 1945

sanitarines pirtis, sanitari- 
nes-epidemines stotis, labo
ratorijas ir tt.

Vienas iš mūsų svarbiau
siųjų uždavinių buvo at
kurti iš naujo visas tas

miesto gerbūvio
Kiekvienas darbo žmogus 
įsipareigojo tam.tikslui ati
duoti 16 darbo valandų 

; kiekvieną mėnesį

hospitalizaciją, išvystė pro
filaktinius škipijimus, su
tvarkė visuomeninio maiti- 
inimo tinklo sanitarinę būk-

priežasčių tapo
Paskui tarna-

Siekiant pakelti gydytojų 
kvalifikaciją epidemiologi
jos srityje, 1945 metais va-

K1SLOVODSKO KURORTAS-
Rašo A. Staskevičiūtė Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Narė, Nusipelniusi Artistė

Vienas didžiausių tarybi
nės demokratijos laimėjimų 
yra sveikatos apsaugos 
pertvarkymas Tarybų Są
jungoje. Jei anksčiau vi
sais gamtos turtais, kuror
tais, mineralinių vandenų 
šaltiniais naudojosi tik pasi
turinčiųjų klasės, o darbo 
žmonės mažai žinojo apie 
savo krašto kurortus ir be
veik visiškai negalėjo jais 
pasinaudoti, tai tarybinės 
valdžios metais pietuose 
prie Juodųjų ir Kaspijos 
jūrų, Kaukazo kalnuose, 
Kryme, saulėtoje Azijoje 
įsteigta tūkstančiai 'kuror
tų, poilsio namų, sanatorijų 
(sveikatnamių). Nuo Suo
mijos iki Altajaus ir Pami- 
ro plokštakalnių, visame 
krašte išaugo šios “sveika
tos kalvės.” Tarybinė val
džia kurortams ir dirban
čiųjų poilsio vietoms įreng
ti skiria stambias lėšas. 
Sunku rasti darbo žmonių, 
kurie per paskutinį dešimtį 
metų oent vieną ar kelis

kartus nebūtų gydęsi arba 
ilsėjęsi šiose “sveikatos kal
vėse.” Buvusiuose caro gi
minės Romanovų rūmuose 
Livadijoje §u. svetimšalių 
augalų parku dabar ilsisi 
vien tiktai geriausieji Ta
rybų Sąjungos kolektyvinių 
ūkių valstiečiai. Romano
vų medžioklės pilyje Alta
juje ilsisi Raudonosios Ar
mijos karininkai.

Tarybų Sąjungoje įsteig
ta daugybė vaikų sanatori
jų, poilsio namų nėščioms 
moterims ir gimdyvėms, ku
rortai mokslininkams ir tt.'

Aš noriu papasakoti tik
tai apie vieną kurortą, ku
riame neseniai man teko bū
ti, — apie Kislovodsko ku
rortą. Kislovodskas — vi
sasąjunginė gydykla. Ji yra 
Kaukazo kalnų šiauriniame 
šlaite, 800—900 metrų aukš
čiau Juodųjų Jūrų lygio, ne
toli‘nuo aukščiausio Kauka
zo kalno • Elbruso. Kislo- 
vodske yra daug saulėtų 
dienų, šiuo atžvilgiu jis

gali lenktyniuot su geriau
siais Europos kurortais, 
kaip, pavyzdžiui, Nica ir kt. 
Švelnus, vėsus oras vasarą, 
šiltos, dažnai be sniego, 
žiemos sudaro puikias są
lygas ištisus metus veikian
čiam kurortui.

Bet ne vien tik tuo' visa
me pasaulyje garsėja Kis
lovodskas. Kislovodskas ži
nomas toli už plačiosios Ta
rybų Sąjungos ribų Narzk- 
no šaltiniu. Žodis “Narza
nas” išvertus reiškia “Van
duo — milžinas.” Narzanas 
vienas veiksmingų faktorių 
žmonių sveikatai taisyti. Jis 
plačiai vartojamas Tarybų 
Sąjungoje ir išvežamas už
sienin. Narzanas naudoja
mas ne vien tiktai kaip 
skanus geriamasis vanduo. 
Dešimtys ir šimtai tūkstan
čių darbo žmonių patys pa
tyrė stebuklingą Narzano 
vonių galią.

Tarybinė valdžia iš pa
grindų pertvarkė šį puikų 
žemės rutulio kampelį, Kau
kazo perlą. Nuo stoties Mi
neraliniai Vandenys —- ge
ležinkelis e 1 e ktrifikuotas.

Agassiz lankėsi 
Mass.; ir skaitė 
Lowellio Institu-

dyboje. Be daugelio smul-jorijai apie gyvūnų evoliuci- 
kesnių raštų, parašė šiuos ją ir skelbė buvus tam tik- 
stambius etnologiniai filolo- ras “tvėrybos epochas.” Ra
ginius kūrinius: “Russkijaįrašęs apsčiai mokslinių raš- 
Narodnyja Legendy,” “Rus- tų.
skije Satiričeskije. Žurnaly”1 , ---- ;—
ir “Poetičeskija Vozzrenija' Agassiz, Elizabeth Cabot 
Slavian na Prirodu.” '(1822-1907), tai buvo Ixiui- 

' _____ ,so Agassizo moteris, kuri
Afzelius, Arvid August! į1 S* gamtos istoriją studi- 

(1785-1871), švedų rašyto- iJavo bendradarbiavo savo 
jas, poetas ir vertėjas. Iš- tyimepmų ekspe-,
vertęs švedu kalbon daug Biazihjon. Ji parašė 
klasiškų veikalų. Tyrinėjo ^etą knygų, populianzuo-

dama gamtos istoriją, taip
gi savo vyro Louiso gyveni
mą (dviejuose tomuose). 

Affa^iz Alexander H835-iNemažai darbavosi. taipgi Agassiz, Alexandei Radc!iffe (moterų) Kolegi-

liaudies dainas ir senovinę 
islandų literatūrą.

1910), šveicarų kilmės ame- . . 
rikietis gamtininkas, zoolo- 
gas. Studijavo Harvardo 
Universitete; paskui moks
liniai pagelbėjo išvystyt Ca
lumet ir Hecla vario kasyk- j 
las prie Superior ežero. Iš

Taigi visa Agassizų šei- i 
ima, tėvas, motina ir jų sū
nus, pasižymėjo toje pačio
je mokslo srityje.

—
, , .. , Agatoklis (361-289tų kasyklų gautąjį pelną, . R . Qiravuzu 
Agassizas naudojo zoologis- 1 
kiems tyrinėjimams povan
deninių gyvūnų. Newport; 
R. L, mieste jisai savo L~_ 
mis įkūrė akvariumą. Daug: 
keliavo, tyrinėdamas šiltųjų 
kraštų jūrų gyvius ir kora
lų susibudavojimą. Daug 
rašė toje 'mokslo srityje ir 
daugelis jo kūrinių labai 
vertinami.

met. 
tiro-

ųias, gimęs Sicilijoj. Pra
džioj buvo puodžium, pata- 
pu liaudiečių partijos vadu—— 

es0" ir už tai du kartu buvo iš-
tremtas iš Sirakūzų. Bet ‘ 
vėliau patapo karo vadu ir 
valdonu, užkariavo veik vi
są Siciliją. Kariavo ir SU 
Kartageno valdonais.

LJLI1JA1U bctlll Lcll Ulę UU1V- 

mėnesį 27 dieną šituose dar- P«’ Pla?lal PraPle,te ®an’tar1' 
e imo švietimo darbą ir tt.

Tai tikrai didelio atkuria
mo jd darbo pradžia, ir šita
me darbe mums labai daug 
padeda (aparatūra, medika
mentais ir tt.) mūsų tarybi
nės tėvynes broliškos tau
tos, o ypač didžioji rusų 
tauta.

buose dalyvavo 20,000 sosti
nės gyventojų. Buvo nuva
lyta daug gatvių ir aikščių, 
iškelti blindažai, užkasti 
slėptuvių įėjimai, plytomis 
užtaisytos sudegintų namų 
durų ir langų. skylės, suar
dyti apgriautieji namai, 
atremontuoti šalygatviai ir

Agatonas (448-402 metai 1 
pirm Kr.), graikų tragikas, 

Agassiz, Louis Jean Ro-.Euripido ir Platono drau- , 
dolphe (1807-1873), šveica- gas. Platonas savo dialoge 
ras g a m t i n i n k as, tėvas '“Puota” buvo pas k-yręs 
aukščiau minėtojo Aleksan- Agatoną vienu veikiančiųjų- 
dro Agassizo. Jisai gimė įasm.enų. Agatono raštų lie- 
Šveicarijoj, mokslus ėjo kanos surinktos ir lotynų 
Šveicarijoj ir Vokietijoj, kalba išleistos 1889 metais.. į 
Studijavo mediciną ir gam-1 -------------------
įtos istoriją, bet paskui dar- Laivų statymui karo me
ilavosi vien vandenų gyviją >tu Jungtinėse Valstijose 
Ityrinėdamas ir studijavo buvo sunaudota 35 milionai 
■Alpių kalnų ledynus, rink- tonų plieno.

PASAULINIAI GARSI SVEIK
Patogūs lengvi vagonai pri
glaudžia persėdusius kelei
vius, kurie greitai ir pato
giai nugabenami nuostabio
mis, pasakiškomis kalnų 
vietovėmis į Kislovodską. 
Tolumoje išdidžiai iškėlęs 
žilą galvą Elbrusas ir šyp
sosi ne mažiau gražių, kaip 
brangakmeniai žvilgančių, 
kalnų virtinė.

Tuojau prie stoties kyla 
statūs'kalnai, apaugę glaus- 
tašakėmis tuopomis, žavė
dami keleivį iš tolimų lau
kų ir lygumų.

—Jūs į kurią sanatoriją? 
—maloniai sutinka kurorto 
agentas keleivius, kurie vė
li a u s i u n čiami į puikias 
Raudonosios Armijos, naf
tos pramonės, ryšių komi
sariato, Semaško vardo, 
centro sąjungos sanatorijas, 
Grandhotelį, purvo gydyk
las ir kitur. Beveik visose 
sanatorijose įrengti tobuli 
gydymo kabinetai, o kai ku
riose yra ir nuosavios Nar- 
zano vonios.

Bet kadangi visi norintie
ji gydytis negali būti aprū
pinti sanatdrijų sąlygomis,

tai dar yra^ kurorto polikli
nika, dietinės valgyklos, du 
puikūs vonių pastatai su 
vandens ir elektros gydyk
lomis, moteriškų ligų kabi
netais ir tt.

Kultūrinis aptarnavimas 
— simfoninis orkestras,. te
atras, geriausių atvykstan
čių artistų pajėgų koncer
tai ir tt. paįvairinamas eks
kursijomis į gražiausius 
kampelius.

Nuostabi gamta, reto 
sveikumo oras, puikus me
dicinos ir buities aptarna
vimas; vienintelis pasaulyje 
toks gydomasis faktorius— 
Narzanas — pasakiškai vei
kia organizmą ir sparčiai 
atgaivina sveikatą. Neveltui 
sąjunginės respublikos sten
giasi ten suorganizuoti sa
vąsias sanatorijas. Pavyz
džiui, Azerbaidžano Res
publika turi savąją nafti
ninkų sanatoriją, Ukrainos 
—Semaško vardo sanatori
ją ir tt. ' Kai kurie dideli 
miestai, kaip, pavyzdžiui, 
Leningradas, turi taip pat 
savąsiap sanatorijas. Be sa

-_________________- ....................n C. —......................................................................................

natorijų, veikia poilsio na.-Jdas, ir Tarybų . Sąjungos 
mai, keleivių punktai. į darbo žmonės vėl keliauja į 

Karo metu kurorto veiki- ‘ savąsias “sveikatos kalves.’1 
Šiuose kurortuose galite su- 
tikti įvairiausių profesijų* 
įvairiausių tautybių žmo* 
nių. Sveikatnamio salėse, 
šokių aikštelėse ir teatruo- 1 
se jūs išgirsite tolimosios 
Kirgizijos, Uzbekijos, Ta
džikijos tautų - gomurinę 
kalbą, skambią ukrainiečių, 7 . 
baltarusių kalbą. Nemaža 
buvo ir lietuvių, su kuriais 
man tekdavo susitikti. Prie /. 
viena stalo valgykloje sėdi 
teisių mokslų profesorius 
rašytojas šeininas, greta 
Kirgizijos kolektyvinio ūkio 
pirmininkas Rachmanovas, | 
Leningrado greitadarbis te- į 
kintojas Pavlovas. Drauge, 
su jais sėdėjo operos artis- ' 
te. Visus jungė vienas jaus
mas — meilė savajai tėvy
nei, dėkingumas tarybinei 
vyriausybei ir Stalinui, ku
ris atvedė mūsų kraštą į 
pergalę prieš vokiškąjį fa- 
šizmą ir sudarė visas sąly
gas našiam darbui ir Tary- j 
bų Sąjungos darbo žmonių 41 
poilsiui. „ *

mas buvo susiaurintas. Da
bar jis vėl plečiamas pir
mykščiame didingume. Nė-' 
ra pasaulyje kito tokio ku
rortinių ir gydomųjų veiks
nių suderinimo, kaip Kau
kazo mineralinių vandenų 
grupėje, kur 30 — 40 kilo
metrų plote sukoncentruota 
viskas. Piatigorsko kuror
tą^ su kalnų stepių oru, su 
sieros ir aktyvinėmis vonio
mis bei šaltiniais. Jesentuki 
—kurortinio patogumo vir
šūnė su gydomaisiais šalti
niais. Čia yra pujkiai įreng
ta purvo gydykla. Železno- 
vodskas su Smirnovo, Sla
vų, Karštuoju ir kitais įvai
riais šaltiniais. Pagaliau, 
Kumagoro kurortas su viso 
pasaulio šaltinių perlu .— 
“Sieros — jodo šarmų šal
tiniu,” nuostabiai veikian
čiu vandeniu.

Į vįsą tai priešas buvo iš
tiesęs savo kruviną, viską 
ardančią leteną. Bet jėga, 
nugalėjusi priešą, dar grei
čiau gydo padarytas žaiz-
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and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
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140 Fraukliu Si., Brooklyn, N. • Y<

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

(D-B-A
125 Park Ave.,

NOTICE is 
L 1699 has 
to soil wine 
107 of the
at 61G Throop Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MILTON STONE
Throop Wines & Liquors) 
Ave., Brooklyn, N.

JOHN
Ave..

LOUIS BERNSTEIN
St., Brooklyn, N. Y.

VINCENT DELANEY, SR.
Ave., Brooklyn, N. Y.

GASPARE PONZO
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& iiquor nt retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

at 1102 St. Johns Tl.,
County of Kings, to 
premises.

RALPH J. 
1102 St. Johns Place,

ISAAC FARBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
I, 1511 has 
to sell wine 
107 of
at 26 Macombs Pl.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, (o bo consumed off 
premises.

LESLIE T. TURNER
26 Macombs Pl., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 963 has 
to sell wine 
107 of the
at 3225 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumsd off the 
premises.

SAMUEL REIBEL
3225 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

HYMAN
(Project Liquor Storo)

Ave., Brooklyn, N. Y.

Ketvirtas Puslapis'

NOTICE Is hereby given that ticeftse No. 
RL 1438 has bean issued to tha undersigned 
to sell been wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 871 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County, of ^Cinga, to be consumed 
on the premises. i • < >

NOTICE Is hereby given that License No. 
CTR 246 has been issued to the undersigned 
to mH beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318 Grand St., Borough of Brooklyn, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO., INC.
818 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tha,t License No. 
CL 192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Foot of Bay 32nd St., A Cropsy 
Ave., Borough df Brooklyn, County of KlngW) 
to be consumed on the premises. ' 

BEN-MACHREE BOAT-CLUB, INq.
Foot of Bay 32nd St., 
Cropsy Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 84 has been 
Jo mH beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 371-373 
Brooklyn, County 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB, 
871-3 — 9th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 244 has been issued to the undersigned 
to mH beer and wine at retail under Section 
107 of the AleohoHc Beverage Control law 
at 4-4 Scholes St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN 
44 Scholes St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 11404 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
817 Gates 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that IJcęnse. No. 
RL 6543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
824 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE >3 hereby given that License No. 
RL 1700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1522 Bergen Street,' Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1&22 Bergen St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Ęeetion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
OB the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Will Bar & Grill)

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Newkirk Plaza & 600-2 East 
16th St.. Borough of Brooklyn, County 
Kings. to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC.
4-5 Newkirk Plaza, 

.000-2 East 16th St

NOTICE is hereby given' that License No. 
RL 7825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1408A Newkirk Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerald’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6577 has been issued to the undersigned 

-to sell beer, wine and liquor at retail unufr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at.205 Court St., & 2 Wyckoff St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

J. O. H. CORP. 
2Q5 Court St. & 
2 Wyckoff St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

at 521 Court Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. ACKERMAN
624 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
- THORPE’S TAVERN. INC.

481 Court St., « Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1426 ha* been issued to the undersigned 
to sell beer, wine' and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
L*w at 470 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM 
470 Court St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Anthony ratkus
427 Wilson Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 452 E. New York Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of,Kings, to be consumed 
on the premises,

DOMENICO'LUPO
New York 'Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5188 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

109 GRAHAM REST. CORP.
109 Graham Ayc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholio Beverage Control 
Law at 1157 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 2294 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AL’S CORNER, INC.
2291 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 414 Melrose Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGHER
114 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4354 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 66 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL KEARNEY A JOHN TURNER 
(Kearney & Turner)

66 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1012 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TEN TWELVE RESTAURANT. INC. 
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 143 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, WALENTY PATEREK
)43 Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section'107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 996 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

- MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is 
: L 5388 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1611 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARTHUR, FRANK & STANLEY 
MILITSCHER 

(Tilden Liquor Store)
Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 4277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LdW at 180 Prospect Park. S.W., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, 'to be consumed 
on the premises.
\ ' 1 WILLIAM MeDEVITT
180 Prospect Park; S. W.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5441 has ___  _____ _
to sell wine & Liquor at retail, under Section 
107 of the 
at 511 — 
County of 
premises.

THOMAS C. BRESNAHAN t 
COLLINS R. SMITH 

(Tortt-Collins Liquor Store) 
47th St., Brooklyn, N.

NOTICE la hereby given that License Nd. 
RL 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholie Beverage Control 
lUaw at 98 Berry ' Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FELIX KOSINSKI
St., Brooklyn, N. Y.

i* hėreby given that License No. 
________ ha* .Wn issued to the vndorigned 
to mH beer, wb% y»d Ikjuo? at retail under 
Section 107 of the Ąlcoholic Beverage Control 
La* at 47? WHson Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

WALTER C. LANG
<72 Wilson Ave., Brooklyn. W. Y.

NOTICE is hereby given that Ltcenšė No. 
L 776' has been issued to th© underigned 
to sell wine A Liquor at retail,,undat1 Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 124 Montague St., Borougji bf Brooklyp, 
County of King*, to be consumed off the 
premise*. . , ’ . "P-fl

WILLIAM H., VAN VtECK, IkC. ' 
124 Montague St., , •; Brooklyn^ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 994 ha* been issued to the underaigned 
to sell wino 8c liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 98/ Sutter Avo., Borough of Brooklyn, 
County of E „ . 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

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

NOTICE is 
L 1647 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1104 — 
County of 
premises.

JOSEPH & LOUIS OKUN 
1104 — Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5167 has 
to sell 
107 of 
at 270 
County
premises.

NOTICE is 
L 614 
to sell 
107 of 
at 23 
County
premises.

NOTICE is 
L 5302 has 
to sell wine 
107 of the 
at 125 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises,

NOTICE is 
L 5375 has 
to sell 
107 of 
at 217 
County
premises.

MATTHEW 
217 Garfield Place,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 32 has boon issued to the undersigned 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
nt 754 Flushing Ave. 
County of Kings, to 
premises,

FLORENCE 
754 Flushing Ave. ,

hereby given that License No. 
been issued to the underaigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control I41W 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

, NOTICE is 
L 889 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1|42 Havcmeyer St., Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1030 has been issued to tho undersigned 
to sell wine & Liquor at retail, under Section 

į 107 of the Alcoholie Beverage Control Law 
d.t 132A Sumner Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the- 
premises.

NATALIE KULBOK
132A Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1703 has been issued to tho undersigned 
to sell wine & Liquor at retail; under Section 
107 of the AleohoHc Beverage- Control Law 
at 488-90 Lafayette Ave., Botough of B’klyn/ 
County of Kings, to be consumed off 
premises. , .

HOWARD D. UEBERMAN 
& DOROTHY B. LIEBERMAN 

‘(D-B-A Lafayette Liquors)
488-90 Lafayette Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 785 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 128 
County
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 809 has been issue dto the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 331 — 
County of 
premises.

NOTICE is
RW 198 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 ' Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE
42nd St., Brooklyn, .N.

NOTICE is hereby given that License 
RW 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail uiiddr Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to }» consumed on the 
premises. '

SAMUEL FRAD1N
1145 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 0852 ha* been issued to the underaigned 
to gelt beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the AleohoHc Beverage Control 
Law at 9J8-50 Jamaica Ave., Borough of
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

A. D. RESTAURANT CORP.
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 

- M .
NOTICE ia. hereby given that License No. 

, BL 3521 ho been iwuecj to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Bectfijp’' the Alcoholie Beverage Control 
Law at 547- Morgan Avenue, Borough of 
9fa>k)yn, County of King*, to be-consumed 

e <m the premise*. ’
» KObfBtANTY S1NKIEWICZ

647-Morgan Ave. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5377 has been issued to the undersigned 
to sell wine & Liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 67 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MILTON & STANLEY SUSSMAN 
(Liberty Wine & Liquors)

Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 272 Jps. lx?en issued to the undersjgnęd 
to sell beer and wino at retail under' Section 
107 of the Alcoholic ^Beverage Control Law 
at 568 Atlantic. Avo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 'J

TONY LOSCULPO
568 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thaV License No. 
L 1699 has Ixten issued to the undersigned 
to sell wine & Liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Throop/Ave., Borough of Brooklyn, 
County/of Kings, to be consumed off the 
premises. «.

MILTON . STONE A MAX STONE
' (U-B-A Fulton-Throop Winea A Liquors) 
646 Throop Ave., ' Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis. Kovo 11, 1946

the

to
1-18 Hoyt

Brooklyn, N.
384
321

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

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

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby glvęn that License No. | NOTICE is hereby given that License No. 
HL '310 has been issue dto the undersigned 
to nil beer, frinc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 56 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,-to be consumed 
on the premises.

PIERREPONT HOTEt, CORP,
55 Pierrepont St., f Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
CTR 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERERS, INC.
350 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

RL 1656 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 217 — 6th Avenue, Bo/ough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN CLARK 
(6th Ave. Bar & Grill)

217 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 815 Frnnklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, INC. . 
&16 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, INC.
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 303 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 386„Troutman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LIBERAL CIVIL CLUB,' INC. 
386 Troutman St., Brooklyn, N.

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 1803 ha* been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undpr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

HARRY J. FREY *
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTJCE is hereby given that License No. 
RL 1515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino nnd liquor at retail under 
Section 107 of* the Alcoholic Beverage Control 
Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FOX’S RAIL, INC.
261 — 5th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given fl)at License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 466 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK CO.
466 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 Jay Street .Bordugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1 STAR DELICATESSEN, INC.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer,' wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 Broadway & 321 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

HARRY GRAFF
(Kingsley Bar and Grill) 

Broadway, 
Division Ave,,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 284 -- 
Brooklyn, County 
on the premises.

NICOLO POLACCO 
Welcome Rest.

284 — Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5123 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ,2628 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LESTER M. LINTON 
2628 Atlantic 'Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retaii under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at / 70 Kingsland Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CIUFFO
70 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5065 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

UNDERHILL INN, INC.
232 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

I I

I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43 Debevoise Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
(,nw at 350 Flatbush Ave. 4Ext.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

DU BARltY CATERERS. INC.
350 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

■13

INC.
315 Gold

AYLWARD

161

to

Brooklyn, N.

Brooklyn, N. Y.

1506
Kings, to be consumed

6801

99A

Kings, to be consumed

2 22A —

J. J. Kaškiaučius, M. D
530 Summer Ave110—7th

VALANDOS

371—7th

396

156

Laidotuvių Direktoriai

TEL. MARKET 2-5172
161

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

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 
of Kings, to lx? consumed

F. MfcIlUGII & 
N. WOODRUFF

License No. 
undersigned 
retail under

to be consumed on the premises.
FRED GUGLIELMELLI 
69th St# 
Utrecht Ave

License No. 
__ Jraigned 

retail under

1513-1515-
6826 New

KELLY
Brooklyn, N. Y.

& MICH A EL TIERN EY 
Rest. & Bar)

Brooklyn, N. Y.

and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue. Borough' of 
of Kings, to be consumed

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

the premises.
PARAMOUNT BOWLING CENTRE

Debevoise PI., Brooklyn, N. Y.

S. K1RNAN 
Brooklyn, N. Y.

Law at 345 Gold Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

‘ MARTNECK B. & G.,
Street, Brooklyn, N. Y.

Law at 44 Henry Street, 
Brooklyn, County of Kings, V> 
on the premise*.

RICHARD J. & EDWARD ’J’.
(Al’s Tavern)

44 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 586-88 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROS.—JO. RESTAURANT CO. 
586-88 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 — 5th Ave., & 272 2nd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

JOHN PONZO & JOSEPH PONZO 
299—5th Ave., 
272 — 2nd St

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 7879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ant^>quor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2345 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK PAUL GUNDL 
, (D-B-A The Cabin)

2345 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given *lhat License No. 
RD 6290 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5)9A — 7th Avenue. Borough of' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN QUIGLEY
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohblic Beverage Control 
Law at 222A — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.
DAVID RAINSFORD 

(Blue Eagle 
7th Ave.,

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

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 110 —• 
Brooklyn, County 
on the premises.

ROCKVILLE REST., INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1310 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 — 7 th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(7th Ave. Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby giveh that 
has been issued to the 

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 3Q6 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PETER ROMANO
7tli Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that JJcense No. 
RI^ 1362 has been issued to the undersigned 
to ‘sell beer, wine and iiquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Li*v at 156 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Thomas roache
7tfi Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1652 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectidn 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 — 5th AVfehuc, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises..

SAMUEL JAFFE
(Melody Tavern) >

■321 — 5th Ave., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

6th Avenue, Borough of 
of Kings, to be- consumed

Law at 161 — 
Brooklyn, County 
on the premise*.

JOHN
JAMES ....._______
(Lincoln Tavern)

5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1338 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

NOTICE 
RL 4302 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRESCENZO AURILLA 
(Christy’s Bur & Grill)

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is h<T<‘by given that License No. 
RL 8205 has been issued to.the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1266-70 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SA RAFI ANOS & PSYCHOYOS, INC. 
1266-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 810 has been issued to tho undersigned' 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.
JOSE ARAZOSA A EMILIO ELUSTONDO 

47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 188 has been issued to tho undersigned 
to soil beer and wjne at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
kt 145 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises. . . ’

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1782. has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcohoiįc Beverage Control 
Law at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

Neck Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6801 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIONS DEN, INC.
Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE. is hereby given that. License No. 
RL 8160 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioit 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 422 Utica 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN
422 Utica Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1809 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE \is hereby given that License No. 
RL 4249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on t’/ premises.

WALTER REEVES
138 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 6287 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1086 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• CASEY’S, INC.
1086 Bergen St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liccns 
RL 1307 has been issued to the undci 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 749-759 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOUIS KAPSALIS
Louis’ Little Campus Rest.

719-759 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A. '

BUYAUSKAS

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nor! gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST
(Skersai , nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N
Telefonas EV. 4-8698

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 6579 has been isi’ued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1513-1515—69th St. & 6826 New 
Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,

NOTICE is hereby given that 
RL 1963 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1058 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Will Bar & Grill)

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarendon Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Telef. HUmboldt 2-7964

NOTARY 
• PUBLIC

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 239-241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

BERNARD TRACEY 
239-241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1341 has been issued to the undersigned 

I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
10th Avenue, Borough of 
of

Į Section 107 of the
I Law at 1801 —

Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS
1801 — 10th Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1596 ha* bpen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

LOUIS FREEMAN
35 S. 3rd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM KBSTLER
810 Grand St., 4( Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J

Sekmadieniais nėra valandų.

TELEPHONE 
ST AGO 2-fiOU

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA !

Telefonas Poplar 4110
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Punktas Puslapis

Rochester, N. Y.
7 . I

Parengimas Lietuvos Žmonių 
Naudai

Vasario 9 d., Gedimino 
Draugystės patalpose, Draugi
jų Komitetas Lietuvos žmonių 
pagalbai turėjo parengimą, 
žmonių buvo vidutiniai. Nuo 
parengimo liko $39.62 pelno. 
P.^Anderson aukavo $2. Viso: 
$41.62. Maistą 
Čemauskienė, K. 
nė, F. žirgulienė 
nienė. P. žirgulis 
P. Andrašunas 
barčekius.

Pasidarbavimu 
miteto iždininko
ko pasiųsta LPTK į Brook lyną 
per 600 svarų atkarpų puspa- 
džiams skūros.

paruošė: R. 
And rašų n ie- 
ir J. Konte- 
alų leido ir 
pardavinėjo

įdarius paruošimą turėti kala
kutienos vakarienę. Laisvės 
skaitytojai ir rėmėjai, rezer
vuokime vakarą tam prakil
niam darbui.

Kiek laiko .atgal'gautą pra
nešimas pel’ V. Andrulį, kad 
mūsų dainininkės dd. Abekie^ 
nė su Kenstavičiene iš Chica- 
gos, važiuodamos į rytus su 
koncertais, duos koncertą Ro- 
chesteryje, balandžio (April) 
26 d., vakare.

Koncertą rengia 
Komitetas 
pagalbai. ’ 
skiriamos 
įrengimui.

Na, o 11 d. gegužės Toron
to Choras duos koncertą Liau
dies Balso naudai.

.Rengia ALDLD 50 kuopa.

Pąskilbę Žmones 
Raudonplaukiai WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

help wanted—male
> REIKALINGI vyrai

HELP, WANTED—MALE 
RElkALINGI VYRAI

Draugijų Ko- 
d. R. Baraus-

Lietuvos 
Uždarbis 

Vilniaus

Draugijų 
žmonių 

ir aukos 
ligoninės

Vasario 14 d., ALDLD 50 
kp. susirinkime nutarta auko
ti $25 Vilniaus ligoninės įren
gimui. Taipgi nutarta turėti 
vakarienę Laisvės 35 m. su
kakčiai, balandžio (April) 6 
d., Gedimino salėj. Komisija 
parengimui apsiėmė trys Pe
trai: žirgulis, Malinauskas ir 
Andrašunas. Beje, LLD 50 kp. 
Laisvės agentas d. P. Andra
šunas pranešė, kad jis pasky
rė Laisvės vajaus laimėtą do
vaną, $10, vakarienės reikme
nų pirkimui.

Rašančiam buvo pranešta 
vėliau, kad komisija yra pa-

Šypsenos

Geriausias Spejikas
1S 

knygą, 
mo-

Albertukas parsinešė 
mokyklos naują 
“Štai, dovaną gavau, 
tin,” jis pareiškė.

“Dovaną? 0 už ką tu ją 
gavai, sūnuk?”

“Už žinojimą gamtos is
torijos. Mokytoja paklau- 
įsė, kelias strausas kojas tu- 
'ri ir aš atsakiau, jog tris.”

“Betgi strausas tik dvi 
kojas teturi.”

palengvink kančias “Dabar ir aš 
mamute, bet mokykloj kiti 
mokiniai sakė, kad jis turi

tą žinau

» STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas liuosuot ketUHUS kojaSJ taigi RiailO 

) I '' paprastą strėnų gėlą. Johnsons i ° .
Back Plasterl Lengvina skausmą. atSakVB’.aS IlUVO ai’timiaU-
sustingimą, yveriimą. Jautiesi pui- j
kiait Visose vaistinėse. Reikalauk ioioc! tioCfTI ”
Johnson & Johnson kokybės. UVBdi.

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets^ 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. ‘ Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštu kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen. *

ROBERT LIPTON Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
sceniškų veikalų rašytojas, 
poetas. ..

Carl Spaatz, Jungtinių 
Valstijų generolas, karia-' 
vęs Antrajame pasaulinia
me kare.

Algernon Charles Swin
burne, anglas, žinomas po
etas ir literatūrinis kriti
kas.

Dr. Lewis M. Terman 
psichologas, 
nervų veikmės tyrinėtojas.

Mark Twain, pasauliniai 
žinomas amerikietis rašyto
jas.

Martin van Buren, Jung
tinių Valstijų prezidentas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail under 
Section 107 ot the Alcoholic ^leverage Control 
Law at 916 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

CONWAY'S HOFBRAU, INC. ..'' 
916 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOT/CE is hereby given that License No. 
RL 1605 has been issupd to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1449 E; New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ALBERT STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

OPERATORES
Dirbti Prie Vienos it Dviejų

Adatų Mašinų , 
Prie Shirts ir Pajamas 
Taipgi Label Siuvėjos ■ 

Ideališkos’ Darbo Sąlygos 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

Kreipkitės

Richlandtown, Pa.
TEL. RICHLANDTOWN 156

(62)

»
smagenų ir

NOTICE is -hereby given flint License No. 
RL 313 him been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5813 —■ 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REILLY
4lh Ave., Brooklyn, N. Y.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

5813

REIKALINGI!

MOKYTOJAI
e /

Tai tiek raudonplaukių 
tame
mėta. Neabejotina, jog bu
vo jų
ku juos surinkt, nes ne vi
sada užrašoma išviršiniai 
asmens požymiai.

Beje, šio straipsnelio au
toriaus plaukai kadaise ir
gi buvo labai raudoni, bet 
kadangi jie anksti nusišėrė, 
tai jam ir nebeteko nieku 
ypatingu pagarsėti... Tiek
to. J. Balkus.

viename surase suzy-

ir daugiau, bet sun-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. JOSEPH MOKOLA
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 Broadway A-K-A 321 Division 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
Kingsley Bar & Grill

384 Broadway
A-K-A 321 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 43 Bond Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

■13

the premises.
LOUISE B. PUGHIELI.I
St., Brooklyn,Bond N. Y.

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
6th Avenue. Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE 
RL 1596 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 038 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

GEORGE A. O’REILLY
338 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1892 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijaw at 57 So. 5th St., & 404 Wythe Ave., 
Borough of Brooklyn, Couhty of Kings, 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHJNSKI
57 South 5th St. 
404 Wythe Ave., Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 220 Conover Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE TUDTSCO
2207 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3550 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 149 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH LAVIN
149 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 330 Hopklnson Avė., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

LOUIS HARITON & LEON
II & S. Restaurant, Bar and Grill 

330 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

Bbrough of 
be consumed

HARITON

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 764 — 40th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST CLUB, 

• ’ INC. ’
40th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1501 hns been issued to the undersigned 
to Bell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193-7 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES BU1VIDAS 
Alliance Hall

Grand St., Brooklyn,193-7 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 363 — Fifth, Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. t

WITOLD MOSČIOKI 
Waverly Tavern B. & G.

363 —- Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Control 
Law at 279 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4224 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

KIBE 
3rd Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

4221
LIQUORMAN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ghyn that License No. 
ILL 1839 haw been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE COVE RESTAURANT. INC. 
701 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 767 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RL 5032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
l4iw at 256 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

ROBERT S- DcLIA 
256 — 4tli Ave., Brooklyn,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1373 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. ,

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 443 Evergreen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUBEN
443 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wirtc and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1224—8th Ave., & 445—13th St., 
Borough of Brooklyn, County - of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN GALLAGHER 
1224 — 8th Ave, 
445 — 18th St Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH (GIUSEPPE) SANGIRARDI & 
FREDERICK C. BITTRODFF

151 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
RL 1458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 436 —- 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE MANIACI, INC.
436 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givery. that License No. 
RL 1470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8500 — 4th Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

LA TOURAINE CAFE, 
8500- —• 4th Ave.,

Borough of 
be consumed

INC. 
Brooklyn, N. Y.

Skelbimas 
(ASMENIŠKAI)

"ĮSIGYKITE NAUJV DRAUGŲ SOCIALIAIS 
SUSI R ASINĖ JlfrĮAJS. VISŲ TAUTŲ IR TI
KYBŲ. RAŠYKITE I CONTINENTAL SER
VICE. 51 Z—5TH AVE.. N.Y.C.”

...........................              III

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatįdkus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pageltojo |r tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuo jaus įsi- 

,gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kainą 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00. ’ ■.

O. Box 6W, Newark 1, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1747 han been issued to the undersigned 
to Hell bcCr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4908 —• 
Brooklyn, County 
on the premises.

WM.
4908 — 3rd Ave.,

3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

A. CARNEY 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL, 1677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and licjuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 765 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNĖS RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 o{ the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL M. OSTERFELD
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 Wyckoff Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
oh the pnjnises.

LOUIS MARN 
Wyckoff Center, Bar &

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of 
be consumed

Grill

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 769 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL, INC.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 17 94 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 94 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, (County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK 
Bedford Bar & Grill

94 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^iw at 1350 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingš, to be consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO 
Wilson Tavern

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.1350

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage Control 
Law. at 344 Marcy Avenue, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given’ that License No. 
RL 14»i 
to sell bUer, wine 
Section 107 of the 
Law at 6001 — 
Brooklyn, County 
Ml the premises.

JOSEPH C. SMITH 
Smitty’s

6001 — 7th Ave., Brooklyn, N, Y.

lias been issue dto the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GRECULA
11 Newell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cohtrol 
Law at 1939 Coney 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MATTHEW 
Mat’s

1939 Coney Island Ave.,

Is. Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

P. LOWELL
Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATILES
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License n<>. 
RL 5114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5811 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premiHes,

SETTEMBRINO NATALE, 
GISHERTO DeROSA & VINCENT MINIACI 
5311 .— 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Naujos Plieno Industrijos
Algos

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

893 SEAVIEW AVE
Arti Stratford Ave

BRIDGEPORT, CONN

The Stanley Works
k......... ,z (61)

METALO PLOKŠČIŲ 
IŠDĖSTYMUI VYRAI

ALUMINUM MIŠINIŲ 
NERODYJANČ1O PLIENO
Reikalaujama patyrimo akuratnam 

darbui.
KREIPKITĖS

ROBINSON AVIATION 
TETERBORO AIR TERMINAL 

TETERBORO, N. J. 
HASBROŲCK HEIGHTS 8-1543

PAPRASTI DARBININKAI
IR

SODININKAI
KREIPKITĖS

Mount Hebron Cemetery 
Rodman Sįt ir Horace Harding Blvd., 

FLUSHING, L. I.
(59)

VYRAI PRIE AUTO METALO
Patyrę 

AUKŠTOS ALGOS.
NUOLATINIS DARBAS

MAJESTIC
1691 Bedford Ave., Brooklyn

(Priešais Ebbet’s Field)
(59)

STALIORIAI 
VIEN TIK PATYRk

Unijinė Šapa 
URBAN WOODWORKS 

108-08 NORTHERN BLVD. 
CORONA L. L

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
Puritan

. Union Lockstitch
Singer Flat Bed Mašinos

Odos Dirbiniai. Nuolatinis Darbas
BENEEE SPORTING 

GOODS MFG. CO.
18 EAST 18TH ST., N. Y. C.

(58)

(63)

AUKSKALIAI
Patyrę

Mokanti Sulydinimo ,
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
Kreipkitės A. ECKSTEIN, Inc

17-19 WILLIAM ST., 
NEWARK, N. J., ROOM 603

(59)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
PAKAVIMUI MAKARONŲ .
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

G. Santoro & Sons, Ine.
225 COOK ST.- 

BROOKLYN, Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

(58)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisą į 

HENRY HUDSON HOTEL 
358 WEST 58TH ST., N. Y. C.

(X)
————————■■■  ...................................................................w

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P. M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas dalbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime Ir jūs būsite 
apmokamos laike mokintmosi. 

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

NOTICE is hereby given that Lięensc No. 
UL 1562-has bącu issued to the undersigned, 
to sell Beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 13.8.” Ft. GreOne Pl., Borough o(' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY
138 FY. Greeric Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
RL 1674 has been issued to the undersigned 
to soil bečr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1540 DeKalb Avenue, Borough or 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises,

JACOB ROGAR 
The Alps Inn

1540 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

Turi

108

CURTAINS TAISYTOJOS 
būt patyrusios. Nuolatinis darbas. Gera 

alga. Linksmos darbo sąlygos.
lipton Textile

36TH STREET, UNION CITY, N. J.
.L . (60)

FINGER WAVER—MANICURIST
Patyrusi. Daili.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78tk Sts.)
(60

OPERATORES
Viena ir Dviem Adatom 

Ant Įvairių Dalių Marškiniams 
Nuolat, apskritų metų darbas 

TAIPGI MOKINES IR PROSYTOJOS
Dienos šviesa dirbtuvėj. Vakacijos su alga.

Apdrauda už 3 mėnesių
Muzika laiko darbo
MERIT SHIRT CORP.

HERBERT ST., TARPE SMITH & MARKET 
(rear of Skating Arena) 
PERTH AMBOY. N. J.

(59)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail tinder' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8Č7 Coney Is. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be /ton^umed 
on the premises.

807 Coney Ta. Avo.
LILLIE TEAHEN 

., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL $238 has been issued to the undersigned 
to 4jell beer, wine and liquor at retail under 
Sectron 107 of the Alcoholic Beverage Control1 
Law at 426 So. 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN, DAVIS & JOSEPH LUGAUSKAS 
426 So. 5th ŠU Brooklyn, N. Y.

OPERATORĖS
Patyrusios prie Viena Adata Mašinos. Darbas 
nuo kaValkų ar nuo savaičių. Aukštos algos, 
nuolatinis darbas. Linksmos darbo sąlygos.

«, Apmokamos Vakacijos.

PRIME SHIRT CO.,
82 White St., Brooklyn.

•; 14th St". Line, iki Morgan J^ve. Sta.
(60)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5010 has been issued to the uridersignect 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 178 .B’way. & 850 Driggs Ave., 

, tofcortiugh' of Brooklyn’, County of Kings, 
be consumed on /the premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 628F lias been issued to the undcrsigiiėd* 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control! 
Law at 636 Glenmore . Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kinge, to be consumed

178 B’wayJ&'<
850 • Drlgga Ave Brooklyn, N 686 Gleawwe Ave

ROBERT ECKERT
Gleumore ' Hall

Brooklyn/ N. Y.

NAMŲ DARBlNlNKB-VlllfcJA
Tokiu, kuri- įvertinu gerus nuiuuu. mes siū- 

■ lotne darbą linksmoje apylinkėje. Guolis ant 
vietos ar kitur. Atskiras kambarys ir mau
dynę tai. kuri pasirinktų gyventi ant vietos.

Gera alga tinkamai ypatai.
Šaukite TRAFALGAR 7-4718

H Rytais ar Vakarais Po 6-ily.
(64)

OPERATORĖS
PRIE VAIKAMS MARŠKONIŲ

SUKNELIŲ
LINKSMOS APLINKYBES 
MODERNINIS BUDINKAS

GERA ALGA. 
PAŽANGIOS PAŠALPOS. 
GYVYBES, SVEIKATOS, 
NELAIMES APDRAUDA.

MEDIKULIS PATARNAVIMAS. 
VAKACIJOS SU ALGA.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI.
CELESTE FROCKS, INC. V

808 W. SECOND ST. (Antros lub.)' 
PLAINFIELD, N. J.

■ . ..

L# A/v-v--* "v <.-*■
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Veteranai Pikietuoja MIRĖ

Cl Brooklyn, N. Y
LDS 46 Kuopos Darbuotė
Trečiadienį, kovo 6 d., Lie

tuvių Neprigulmingo Kliubo 
name, įvyko LDS 46 kp. susi
rinkimas. Iš kp. komiteto ra
porto pasirodo, kad nors kuo
pa nėra nariais skaitlinga, bet 
visi pasimoka duokles laiku, 
susispendavusių nėra.

Aptariant LDS jubiliejinį 
vajų, kuris jau eina prie pa
baigos, nes tik du mėn. lai
ko teliko, draugai pasižadėjo 
dar kiek galint daugiau pasi
darbuoti, kad gavus daugiau 
naujų narių. Nors mūsų kp. jai 
skirtą kvotą su kaupu išpildė, 
bet bus bandoma gauti dar 
daugiau naujų narių.

Buvo kalbėta apie LDS su
važiavimą, kuris įvyks birže
lio 10 d., 'Boston, Mass. Gal 
būt bus galima ir mūsų kp. tu
rėti delegatą suvažiavime, ži
noma, jeigu turėsime pinigų 
išlaidom padengti. LDS 3-čioji 
apskritis tuom reikalu rūpina
si, rengia pikniką, kad sukė
lus pinigų delegatų pasiunti* 
mui. Mūsų kp. prisiųstus ti- 
kietus draugai pasiėmė ir ban- 

\ dys visus parduoti.
Kuopos parengimas, opere

tė ‘’Kada Kaimas Nemiega,” 
įvyks kovo 17 d., Ukrainian 
National svetainėje, 216 
Grand St., Brooklyn. Padary
ta, taip sakant, paskutinis pri
sirengimas, 
bai, kuriam 
Būtų labai 
Brooklyn#

sviai skaitlingai 
nes tai bus paskutinė proga 
pamatyti tą taip plačiai išsi- 
garsinusią operetę. Vaidinto
jais bus Aido Choras, kuris tą 
operetę yra vaidinęs pirmiau 
ir su labai geromis pasekmė
mis.

Mūsų geras kuopietis $j*g.' 
J. Semėnas labai retai tegali 
būti susirinkimuose, nes toli 
nuo Brooklyno gyvena, bet 
piūsų organizacijų veikimas 
jam visuomet ai’ti prie širdies. 
Negalėdamas pats ypatiškai 
dalyvauti veikime, jisai nie
kad nepamiršta bent finansi
niai mūsų veikimą paremti, 
štai ir vėl prisiuntė 20 doi., 
kuriuos prašė padalinti seka
mai: dėl Ispanijos pabėgėlių 
$5, streikieriams $5, Labor 
Defense $5, ir Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui $"5. Sa
kė, tik laukia drg. Bimbos su
grįžtant iš Lietuvos, tai prisi
dės su gausesne auka dėl įren
gimo Sveikato Institute Vil
niuje. Jokios abejonės nėra, 
jisai savo prižadą išpildys.

Kiti kuopiečiai irgi pasiža
dėjo tam reikalui pagal išgale 
paaukoti.

pasiskirstyta dar
kąs reikės atlikti, 
pageidautina, kad 
ir apylinkės lietu- 

atsilankytų,

Koresp.

Miesto CIO Reikalauja 
Pakaity Švietimo 

Sistemoje

paliko 
perkė-

SLA 38-TOJ KUOPOJE IŠNEŠTAS 
PAPEIKIMAS PILDOMĄJĄ! TARYBAI

Piliečių

kad 11 
balsavo

SLA 38-tos kuopos susirin
kime, kur,kaip žinoma, eili
niams nariams pirmininkas 
Mikalauskas neleidžia kalbėti 
apie konversiją, nariai išnešė 
papeikimą savo organizacijos 
Pildomajai Tarybai. Papeikė 
už tai, kam ji deda visus pir
mais metais po persikėlimo 
sulig konversijos narių sumo
kėtus pinigus į’lėšų fondą, o 
ne į pomirtinės fondą. Tai bu
vo 7-tą dieną kovo, 
Kliubo salėje, 
porą balsų, paskelbė, 
kad didžiuma narių
už įnešimą, tai pareiškė, kad 
susimaišęs ir iš naujo ėmė 
skaityti balsus. Tada, leid
žiant ir susispendavusiems na
riams balsuoti, nusukdamas? 
porą balsų, paskelbė, kad 11 
balsų prieš dešimts įnešimas 
nupuolęs. Taip ir bus užproto
koluota. Bet, kaip ten nebūtų, 
nariai jaučiasi, kad jie išnešė 
protestą — ar tas protestas 
bus įrašytas knygoje, ar ne. 
Jie parodė savo nepasitenki
nimą senos klikos manevru 
traukti iš narių kišeniaus pi
nigus ir dęti ne ten, kur In
surance Departmental reika
lauja, bet į lėšų fondą, iš ku
rio įvairūs Pild. Tarybos na
riai ir įvairūs tos pačios klikos 
nariai gali polifikauti ir ge
rai gauti apmokėti “už kelio
nes ir išlaidas,” už brangius 
viešbučių kambarius, pulma- 
nus ir t.t.

Kaip visas dalykas dėjosi? 
Viskas prasidėjo vasario mė
nesio susirinkime, keli nariai 
paklausė pirmininko apie kon
versiją ir ar tiesa yra, kad pir
mą metų duoklės po persikė
limo dedamos į lėšų fondą. 
Pirmininkas atsakė, kad tai 
nesąmonė ir kad kurie taip sa
ko, šmeižia SLA. Kada narys 
J. Ormanas padarė pastabą, 
kad pirmininkas klysta, Orma- 
nui buvo pasakyta, kad įrody
tų. Ormanas tada sakė, kad 
tai jau nekartą buvo parašy
ta anglų kalboje, Tėvynėje. 
Paprašytas parodyti tą nume
rį, Ormanas sakėsi su savimi 
neturįs, bet kitame mitinge jis 
atneš ir parodys.

Taip tada ir užsibaigė dis~, 
kusijos. .

tada p. Mikalauskas buvo pri
verstas leisti balsavimui. Bu
vo reikalavimai, kad jis pa
skirtų narį balsus skaityti, bet 
pirmininkas tuos reikalavimus 
ignoravo. Kai suskaitė, kiek 
balsų buvo už ir prieš pada
vimą protesto, pirmininkas nu
stebo, kad didžiuma balsavo 
už protestą. Sako, “susimai
šiau beskaitydamas.” Iš naujo 
ėjo balsavimas. Tada ir su
spenduoti nariai, vienas jų bu
vo Jonaitis, balsavo ir dar ne
priskaito visus už įnešimą bal
savusius, o padaugino balsa
vusius prieš .ir paskelbė, kad 
įnešimas nupuolė.

Tai matote, kaip mūsų kuo
poj dalykai eina. Mikalauskas 
save vadina “tautišku demo
kratu,” /O visai diktatoriškai 
bandė pasielgti. Bet vis tiek, 
ateina Pildomosios Tarybos 
rinkimai. Tada nariai, jei no
rės protestą išnešti prieš Pil
domąją Tarybą, galės balsuo
ti prieš seną kliką, kuri įvedė 
tą naują konversijos duoklių 
kėlimą dėl lėšų fondo, be sei
mo įgaliojimo. Galės nebalsuo
ti už tą konversiją 
senąją Pild. Tarybą, 
rinkti naują valdybą.

Senas SLA
Kuopos Narys.

įvedusią 
bet išsi-

38-tos

Mokytojai Reikalauja 
Prašalinti Timone

taipgi

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba atsišaukė į mokyklų 
viršininką John E. Wade pa
raginant jį apeliuoti mokyto
jos May Quinn bylą.

Mokytoja Quinn buvo įkai
tinta skleidime fašistinių teo
rijų mokykloje. Teisme tas 
buvo įrodyta. Tačiau ją vistiek 
nubaltino — neva nuteisė, bet 
bausmę suspendavo ir 
toliau mokytojauti, tik 
lė į kitą mokyklą.
' Miesto CIO Taryba
pareikalavo, kad Miesto švie
timo Taryba būtų renkama, o 
ne valdininkų skiriama. Tam 
tikslui atitinkamą sumanymą 
Valstijos Seimeliui įteikė new- 
yorkietis assemblymanas Hu- 
lan Jack. Kilius seimelyje, Al
bany, yra žinomas kaipo (As
sembly Introductory^ 404. 
CIO Taryba, atstovaujanti 
600,000 organizuotų darbinin
kų* užg.Vrė tą Hulan Jack’o 
jneštą bilįų ir ragina unijas ir 
visus piliečius jį veikliai remti.

Ilgai laukta paskyrimo na
rio buvušion liuoson vieton 
New Yorko Miesto švietimo 
Tapyboje. O kada pasklido ži
nia, kad majoras O’Dwyer, 
pagaliau, paskyrė tą narį ir 
kad juomi yra George A. Ti
mone, kilo audra protestų.

Protestuose pirmaujančią ro
lę pasiėmė pati pirmutinė 
įstaiga toje srityje, Valstijos, 
Apskričių ir Miestų Darbini,p- 
kų Unijos Mokytojų Divizija, 
CIO. Ji pareikalavo tuojau 
prašalinti Timone, kaipo vieną 
iš vadovaujančių Ispanijos fa
šisto diktatoriaus Franco 
ramstį.

Sąrah T. Walsh, unijos vei- 
Atėjo kovo mėnesio ūkiančioji sekretore, tcleirramo- 

susiritikimas. Ormanas atatin- jo O’Dwyer’iui nurodo, kad jo 
karnoj vietoj pasiprašė balso 
ir paaiškino, jog kadangi pir
mininkas prašė atnešti jam tą 
Tėvynės numerį, kuriame bu
vo sakyta, kad pirmų metų 
duoklės eina ne pomirtinėms 
užmokėti, bet lėšoms, tai jis 
(Ormanas) ir atnešė. Ormą- 
nas jau buvo bepradedąs skai
tyti iš Pild. Tarybos susirinki
mo protokolo, kuris tilpo va
sario 15 dienos Tėvynėj, Mi
kalauskas jį sulaikė ir sakė, 
kad Ormanas neturįs teisės 
kalbėti, jeigu nėra įnešimo.

Tada Ormanas atsikreipė į 
narius, sakydamas, kad nariai 
patys gali nubalsuoti, ar jie 
nori išgirsti tą paaiškinimą 
apie konversiją, ar ne. Nariai 
tam pristojo—bet pirmininkas 
nenori leisti balsavimui. Sakė, 
kad reikia įnešimo.

Advokatas Michelsonas ta
da pasiprašė balso ir pasiūlė, 
kad būtų duotas papeikimas 
Pildomajai Tarybai, kam ji 
deda pirmais metais sulig kon
versijos sumokėtus pinigus į 
lėšų fondą, o ne į pomirtinės 
fondą. Ir šio įnešimo pirminin
kas nenorėjo leisti balsavimui 
bei apkalbėjimui. Tada nariai 
nerimavo ir vienas po kito at
siliepė, kad gal pirmininkas' 
nori ką nors paslėpti, kad ne
leidžia net iš mūsų organo Tė
vynės skaityti jaunam vyrui, 
tik sugrįžusiam iš kariuome
nės; neleidžia kalbėti ir įneši
mų neleidžia aptarti ar bal
suoti. .

Nariai griežtai pareikalavo, 
kad būtų balsuojama. Tai tik

paskyrim/as Frankui simpatin
go asmens bus suprastas, kai
po “tiesioginė parama profa
šistiniams elementams mūsų 
miete.”

Visko Galima Gauti
Paštas skelbia išpardavimą 

paštu kam nors atsiųstų, bet 
praradusių savininkus daiktų. 
Tai tokie siuntiniai, kurie ne
rado to, kam siųsti, nei to, ku
ris juos siuntė — nebuvo ad
reso atgal arba siuntėjas pra
sišalino iš senų namų, nepada
vęs 
m o 
n i ai 
m i.

Ko tuose siųstuose ir negau
tuose siuntiniuose nesama! 
Tūkstančiai daiktų, daiktelių, 
apie kurių net buvimą sviete 
kartais nežino tas, kam jie 
nebuvo reikalingi.

Išpardavimas bus centrali- 
niame bildinge, 33rd St. ir 9th 
Ave., New Yorke, kovo 12-tą.

naujo antrašo pirm grįži- 
siuntinio. Tie visi siunti- 
po tūlo laiko išparduoda-

Veteranų Komitetas, kuris 
rūpinasi gavimu butų vetera
nams, ’paskelbė pikietus prie 
kelių naujai statomų komerci- 
jinių bildingų. Veteranai, nori 
žinoti, dėl ko galima gauti 
medžiagų ir visko naujiems 
verslo-biznio palociams, kuo
met, vardan tų pasiteisinimų, 
niekas nedaroma statyti gyve
namų namų veteranams ir ki
tiems, neturintiems^ kur gyven
ti darbo žmonėms.

Anthony Petraška, ’58 m. 
amžiaus, gyveno 309 Ply
mouth St., Brooklyn, N. Y., 
mirė kovo 7 d., namuose Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., kurio įstaiga rūpinasi 
šių laidotuvių pareigomis.

Laidotuvės įvyks kovo 11d., 
2 vai., Mt. Olivet kapinėse.

Fihnos-Teatrai

Oro Transporto Komanda, 
Fort Toten, Queens, paskel
bė imsianti 30 stenografių, su 
$1,700 ir $2,100 algos me
tams.

Pavasarinis oras New Yorke 
laikosi: pradėjus su 67 laips
niais pirmadieni, antradienį ir 
trečiadienį šilumos buvo po 53 
laipsnius. Kovo 7-tą irgi te
bebuvo šilta.

35-keri Metai
Ką ruošiate paminėjimui 

35-kerių metų Laisvės gyva
vimo sukakties?

•Visos kolonijos, didžiosios 
ir mažesnės yra prašomos 
rengti pramogas atžymėji- 
mui sukakties.

Sukakties minėjimo proga 
visi rūpinkimės gauti Lais
vei naujų skaitytojų.

Laisvė gyvavo ir išaugo į 
populiariškiausią liet u.y i ų 
dienraštį pasaulyje, todėl, 
kad ji rašo tiesą, kovoja už 
laisvę žmonijai.

Visi darbuokimės užtikrin
ti Laisvei ateitį, užtikrinti 
lietuviškai kalbantiems žmo
nėms teisingas žinias, teisin
gą vadovybę kovose už gra
žesnį gyvenimą.

Laisves Administracija.-

DAR APIE BAZARĄ

Francos Wallace, iš East 
Orange, N. J., prieš bazaro 
įvykimą, prisiuntė gražių do
vanėlių. Jos vardas buvo pra
leistas daiktų surašė, tad da
bar primename: 1 baltą kvar- 
tuką, gražiai apdarytas su 
“laisais,” ranku darbas; vie
ną sieninį 
nacija — 
holder ir 
ant palto.

gražiai
” rankų darbas;

ornamentą, ko.mbi- 
pįn cushion & pot 
ornamentą prisegti

L. Adm-cija.

Delegacija Pas Dewey 
Reikalauti Teisėtum©

Freeporte
New Yorko Komiteto Teisė

tumui Freeporte sumobilizuota 
delegacija išvyko į Albany ko
vo 8-tos rytą, reikalauti, kad 
gub. Dewey įsakytų specialiai 
tyrinėti nušovimą Freeporte 
dviejų Fergusonų.

Delegacijoj dalyvauja dau
gelis unijų ir kitų organizaci
jų. Atstovaujamos Nacionalė 
Jūrininkų Unija, United Elec
trical Workers Lokalas 450, 
United Shoe Workers Lokalas 
54, Komunistų Partija, State, 
County and Municipal Work
ers, Transporto Darbininkų 
Unija. ’ Kailiasiuvių Distrikto 
Jungtinė Taryba, kelios vete
ranų organizacijos, American 
Youth for Democracy ir eilė ki
tų.

Specialia komitetas peržiū
rėti Transporto Darbininkų 
Unijos (CIO) reikalavimus 
pradėjo posėdžius kovo 6-tą. 
Penktu komisijos nariu O’
Dwyer paskyrė buvusį polici
jos komisionierių Mulrooney.

Unijistai Veikliai Rems 
Freeport© Bylą

New Yorko ir apylinkės 
skerdyklų darbininkų, CIO 
unijos narių, konferencijoj bu
vo iškilęs klausimas apie nu
žudytus negrus Freeporte. 
Unijistai greitai pamatė, kad 
čia yra rimtas pavojus ne vie
niems negrams, bet visai mū
sų demokratijai. Ir jie nepasi
tenkino vien rezoliucija ar pa
skyrimu kelių dolerių kovai už 
teisėtumą Freėporte. Penkios 
dešimtys, unijistų įstojo na
riais į Nacionalį Negrų Kon
gresą, vedantį kovą už demo
kratinę lygybę visiems Ameri
kos piliečiams.

Apiplėšė Auksorių
Trys ginkluoti plėšikai per

eitą pirmadienį, apie 7 vai. 
vakaro, užėjo į auksoriaus 
krautuvę puošnioje rezidenci- 
nėj New Yorko sekcijoj — 
1148 Lexington Ave., netoli 
79th St. — surišo savininką ir 
išvalė iš šėpų apie 35,000 ver
tės brangumynų. Savininkas 
Jacobs paskui išropojo gatvėn 
ir ten nedidelis berniukas jį 
atrišo. Pašaukta policija, bet 
jai tada jau nebesimatė ne 
tik plėšikų, bet nei pėdsakų.

“Four Hearts” Tebėra Savo 
Vietoje

Komiškai-romantiška Tary
bų .Sąjungos filmą “Four 
Hearts” gyvena jau trečią sėk
mingą savaitę Stanley Teatro, 
7th Avė. ir 42nd St., New Yor
ke.

Brooklyno Paramounte 
Nauja Programa

Rodoma dvi naujos filmos 
—“Frontier Gal” ir “Behind 
Green Lights.” žvaigždžiuoja 
pirmojoje — Yvonne Do Car
lo. Rod Cameron, Carole Lan
dis, William Gargan.

New Yorko Paramount
Rodo “Road to Utopia,” su 

Bing Crosby,r Dorothy Lamour, 
Bob Hope. Scenoje Benny 
Goodman su orkestrą ir sve
čiais artistais.

William Perry, 21 d., 157 
Eckford St., Brooklyno, ir Tho
mas Robinson, 20 m., 726 9th 
Ave., areštuoti kaltinimu, kad 
jie įsilauždinėję į stovinčius 
auto, tikslu apvogti.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys (Brook- 

lyne) moteriškei. Pageidaujama, kad 
būtų teisinga ir tvarki. Privažiavimas 
iš visur patogus. Dėl antrašo kreip
kitės po: 427 Lorimer Street, Brook
lyn, N. Y. (57-58)

Moterim Reikia Daugiau 
Atsargos su- “Herojais”

Leon Glass, viduramžis ir 
ne kažin kokios stebėtinos iš
vaizdos vyras, prisiviliojęs ir 
apsukęs dar jauną ir gana ap
sukrią našliukę, paroduodamas 
pulkininku.

Glass tačiau, pakliuvo bėdon 
ne vien dėl to. Jis norėjęs dar 
daugiau pelnyti, negu jis šį kar
tą pelnė vedybomis. Jis padė
jęs bankan bevertį $31,000 če
kį. Areštavus, jis šūkavo esąs 
įžeistu, trauksiąs teisman už 
įžeidimą.

Mrs. Glass, gyvenanti 4460 
Broadway, New Yorke, teisme 
pasakojo, kad jos romansas 
prasidėjo gana nuostabiai, Au
tomate. Jai ruošiantis mesti ni
kelį mokesties už kavą, tuomet 
buvęs nepažįstamas Glass pasi
stengęs už ją užmokėti ir man
dagiausia ją nhlydėjęs prie sta
lo. Ten jie pradėję kalbėti. Jis 
pasipasakojęs apie savo pergy
venimus kare (nebūtus), apie 
ką tik “gautą” nuo prez. Tru- 
mano paskyrimą į pulkininkus, 
nors, sakė jis, ir be tų ceremo
nijų jis galėtų ir norėtų pagy
venti puikiai savo didžiu turtu. 
Našlė taip ir apsvaigus rasta 
netikėta laime, nei 10 dienų ne- 
praleidus, susivedė. Jis jai do
vanojęs, kaip ji paskiau paty
rė, paprastais stiklais prikam- 
šytą sužadėtuvių žiedą ir de- 
šimtukinį santuokos žiedą, o iš 
jos netrukęs išgauti $3,000 jos 
taupmenų.

Kovo 7-tą buvo šilčiausia vi
su žinomu laiku, 70.9 laipsniai. 
Šalčiausia 7-ta yra buvus 1890 
metais, tik 6 laipsniai.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų.
Vestuvių, Susirinkimų, ir 1.1. Puikus 

steičiua su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

A CHARLES
aįęlB UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

FEL EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST

■ Tarpt Harriton Ir Marcy Area

B’KLYN, N. Y.

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslle St., Brooklyn, N.' Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą, dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley ZubaviČium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

upių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,, 

Kampas Broadway ir Stone Ave/ 
pile Chauncey St.. Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

tuvių, kitokių
i«W|

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

suteikiam garbingas laidotuves

$15'0
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų speclallstaa 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST, 2-8842

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS x

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS1l| Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

j ATDARA KAS DIENĄ IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

| 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
| Tel. EVergreen 4-9612

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum, tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1631

fcaaattilfiiMiįį




