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išprovokuot ginkluotus su 
įsikirtimus tarp Sovietų Są

Gen. MacArthur sako, 
gręsia japonam badas.
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tinius ginčus Jungt. Tautų .".% Vak
Organizacijai spręsti ir nu
rodinėjo, kad Amerikai rei
kią didelės armijos.
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kapitalis- naitinėje apleistoje geležin-
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New York. — Buvęs An-. Churchillas Pranešė Anglu- kaip prekiniams,
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pinanti anglus ir amerikiečius kariuomenę ir jos įrengi- taip ir
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Mirė Vincas Visockis
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bius ir visus senus ir jaunus 
laisviečius parašyti tuo reikalu 
straipsnių'. Raštus norime gau
ti bent, pora savaičių prieš ju
biliejinio numerio išėjimą.

vo
te-

pagandą už Karą Tarybų Są
jungai.

Overseas News Agencv ko-' 
'•pspondentas Muniche prane-' 
ša. kad ten gyvenąs Vokieti- į 
jos potašiaus pramones kara-1 
liūs, milijonierius Arnold Rec- 
bberg. išleido atsišaukimą, ra-

New Britain, Conn. — Mi
rė chorvedis Vincas Visoc
kis; bus laidojamas šį tre
čiadienį. Kūnas pašarvotas 
P. Kartono šermeninėje, 280

KLASTUOJA ŽINIAS 
APIE IRANĄ

vokiečiai
dar

Roma. — Surasta lavonai 
43-jų žmonių, kuriuos, be
važiuojant auto-busu, išžu
dė banditai pirm 10 mėn.

žemės drebėjimas aplau
žė Los Angeles vandentiekį.

nrio karo su Sovietais ir tuo- ■ 
met jis išgelbės savo potašiaus 
kasvklas ir fabrikus, esančius 
Tarvbu kontroliuojamoj Vo
kietijos dalvj. štai, kam rei
kalingas jam karas prieš So
vieto Sąjungą!

Nedovanotiniausias šiuo at
veju dalykas glūdi tame, kad 
R-echbergo atsišaukimas buvo 
išleistas su Bavarijos valdžios 
ir amerikiečiu pareigūnu ži
nia !

LDS organas Tiesa primena 
savo nariams: “Beliko tik še
šios vaiaus savaitės.”

Laikraštis kalba anie LDS 
Jiibib’eiini Vaju naujiems na
riams irašvti. Iki šiol vajuje 
tegauta 480 nauju narių.

Kiekvienas LDS narys pri
valo susidomėti tuo darbu!

Indijos jūrininkai buvo sukilę prieš karališką laivyną Indijoj. Jiems įgriso dis
kriminacija, Įžeidinėjimai, blogas maistas. Čionai jie matomi važiuojant gatvėmis 
komandirudtu suknvežimiu sukilimo įkaištyje, Bombay miesto civiliniams pa
rėmus laivyno sukilėlius. Anglai sukilimą nuslopino, Bombay gatvės dabar yra ty
kios, bet ta “ramybė” atsiekta tiktai 228 gyvastimis, kaip skelbiama oficialiuose 
raportuose.
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Berlin. — Per amunicijos 
sprogimą vokiečių policijos --------------------------—
barakuose sovietinėje Ber- Chestnut St., New Birtain. 
lyno dalyje keletas žmonių 
užmušta ir apie 300 sužeis-

KRISLAI
Socialistinės Vienybės 

Partija.
Kas Darosi Bavarijoj ?
Merkinė Sugriauta.
Kalbant Apie Jubiliejus.

Rašo R> MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00

% Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c

Nepaprastu uolumu Vokie
tijos social-demokratų partijos 
pirmininkas Otto Grotewohl 
darbuojasi, kad juo greičiau 
būtų priartinta organinė vie
nybė tarpe Vokietijos social
demokratų ir komunistų par
tijų.

Vokiečių komunistų partijos 
pirmininkas, Wilhelm Pieck, 
taipgi ta kryptimi veikia “pa
siraitojęs rankoves.’’

Naujoji, vieninga organiza
cija vadinsis Socialistinės Vie
nybės Partija, kaip praneša 
New Yorko Tribūno korespon
dentas Berlyne, Russell Hill.

Vienybės pasiekimo klausi
mu nesigailima darbo ir nesi- 
šykštima propagandos.

Kiekvienas, kuris tam prie
šinasi. griežtai kritikuojamas.

Tenka manyti, kad Sovietui 
okupuotoje Vokietijos zonoje 
vienybė įvyks neužilgo. O tai 
reikš sutvirtinimą visos dir
bančiųjų klasės. Tai reikš sau
lės patekėjimą Vokietijai.

Bijodami darbo žmonių vie
nybės, bijodami naujos demo
kratinės Vokietijos, anglai ir 
amerikiečiai deda dideliausių 
pastangų, kad jų valdomose 
Vokietijos zonose vienybė ne
įvyktų !

Neužilgo matysime, kaip 
ten bus.

NAUJIEJI MELAI 
APIE SOVIETU 
ARMIJA IRANE
Tik Vienas Raudonarmietis, 
Kur Skelbta “Daugybė Rusų”

Keraj, Iran. — “Aš atvy-i 
kau į šį kritišką punktą I 
Irano krizyje šiandien (ko-! 
vo 15) ir atradau, jog vis
kas ramu, nors gyventojai 
man sake, kad keturi kari
niai Sovietų traukiniai čia 
atvažiavę per paskutines 8 
dienas,” rašo amerikonas 
United Press koresponden
tas Kenneth Norman. “Vi
soje savo kelionėje aš ma
čiau tiktai vieną Raudono
sios Armijos kareivį.”

Keraj yra už 20 mylių 
nuo Irano sostinės Tehera-i 

|no. Buvo skelbiama, kad 
Sovietų traukiniai čia ur
mu sugabenę daug raudon
armiečių, tankų, patrankų, 
amunicijos ir įvairių kari
niu reikmenų.

“O aš nieko neradau čio-

Kuomet Sovietų valdomoj 
Vokietijos zonoj darbininkų 
klasė eina prie vienybės, tai 
amerikiečių zonoje ' 
tai vokiečiai varo atvirą pro- helio stotyje, apart vieno 

sargo. O jis man sake, jog 
|per ištisus du menesius nė 
vienas traukinys čia nepra- 

rvažiavo,” tęsia minimas re- 
Į porteris.

Jis klausinėjo vietinius 
gyventojus apie sovietinę

(iš vien su naciškais vokie- mus. Jje patys to nematė, 
čiais) skelbti karą “raudonie- ’ bet jiem, girdi, kas kitas 
siems despotams.” ! sake.

Rechbergas džiaugiasi; --------------------------

400,000 FRANKO KA
RIU FRANCIJOS 
PASIENYJE

Paryžius.— Ispanijos dik- 
ta t orius Franko sutelkė 
400,000 savo armijos į visą 
pasienį Pyrinėjų kalnuose, 
tarp Francijos ir Ispanijos, 

l°.s[kaip pranešė francūzų ko
munistų dienraštis L’Hu- 
manite. Pirmame jo pusla
pyje išspausdintas žemlapis 
parodo svarbiuosius kari
nius Franko punktus.

Rašydamas dr. A. Petrikai' 
laišką, alytiškis Julius Butė
nas, be kitko, primena jdomią 
ir skaudžią merkiniškiams 
dzūkams žinią:
..44... iš Merkinės
padarė griuvėsius, nes 
1941 m., karo pradžioje jie 
smarkiai miestelį subombarda
vo.” •

Rašytojas* J. Butėnas yra 
buvęs Merkinės gimnazijos di
rektorium, o šiuo laiku jis 
dėsto lietuvių literatūrą Vil
niaus Universitete.

Taip pat jis primena, kad 
mano brolis Povilas (valstie
tis) "fifvvas ir sveikas.”

Pačiam Juliui Butėnui 
kiškosios okupacijos metą 
ko išgvventi sunkiai.

Jo įdomus laiškas, bus
spausdintas Laisvėje neužilgo.

Penkmetė Pakels Sov 
Gamybą 150 Proc.
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ANGLIJA TIK ŽODŽIAIS 
ŽADA INDIJAI TAUTINĘ 

NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Churchillas vėl Siūlė Karinę Amerikos 
Ir Anglijos Santarvę prieš Sovietus

Kartu Jis Ragino Naudot Jungtinių Tautų Tarybų 
Kaip Anglų-Amerikonų Kliubą prieš Rusiją

glijos premjeras Churchil
las vėl piršo Amerikos - An
glijos sąjungą, esą, “pasau
lio laisvei ir taikai išlaiky
ti.” Kalbėdamas Waldorf 
Astoria Hotelyj kovo 15 d., 
Churchillas jau ne taip aš
triai puolė Sovietų Rusiją, 
bet faktinai pakartojo turi
nį pirmesnės karinės savo 
kalbos, pasakytos Fultone, 
Mo., kovo 5 d. Dabar jis 
mėgino net išsiginti anos 
kalbos žodžių; girdi: “Aš 
niekuomet nesiūliau karinę 
Anglijos - Amerikos sąjun
gą. Aš siūliau didesnį daly
ką. Aš siūliau brolišką (an
glų - amerikonų) sąjungą.”

Iš tikrųjų gi Churchillas 
štai ką siūlė Fultono kalbo
je: Jungtinės Valstijos ir 
Anglija turėtų bendrai veik
ti karinėse bazėse - salose; 
Anglijos ir Amerikos karo

Amerikos Siūlymus Sovie- a r4 n'a ms1 !aiva"'s:”
/ J Avini- OhnvnhillA “Tn vlz! t n

tams dėl Dardanellų

Anglų Premjeras Pasakojai ad Patys Indėnai Turi Pirma 
Susitaikyti; Tik Tada Anglai Galėsią Duot Indijai Laisvę

Maskva.— Valstybinė So- 
i vietų planavimo komisija iš
dirbo naujos Penkmetės 
Planą, pagal kurį bus paga
minta 150 nuošimčių dau
giau dirbinių, ypač sunkio
joj gamyboj ir važiuotos 
srityje; bus naujausiais 
ginklais apginkluotos kari-1 
nės Sovietų jėgos ir žymiai 
daugiau pagaminta kasdie
ninio vartojimo reikmenų.

Rusija Nenori Karo, 
Kaip Pripažįsta Net 

Churchill’as

Irano premjeras užginčijo 
pranešimą, būk jo* karo mi- 
nisteris sakęs, kad .Sovietai 
gręsia Iranui ir Iranas ka
riausiąs iki paskutinio vy
ro.'

Jubiliejinis, taigi padidintas. 
Laisvės numeris išeis š. m. ba
landžio mėn. 13 d.

Prašome mūsų bendradar-.

New York. — Churchillas 
,savo kalboj New Yorke pra- 
eitą penktadienį, tarp kitko* 
sakė:

1 “Aš nemanau, kad Rusi
jos valdovai norėtų karo 
dabartiniu laiku. Aš nema
nau, kad karas būtų neiš
vengiamas arba kad jis ga
lėtų greitai įvykti.”

(Reiškia, Churchillas ne
mato galimybės greitu lai
ku sukurstyti amerikonus 
ir anglus karan prieš So
vietų Sąjungą.)

štabų atstovai turėtų laikyti 
nuolat inius pasitarimus; 
amerikonų ir anglų ginklai 
turėtų būti suvienodinti; 
Amerika ir Anglija turėtų 
laikyti viena kitos mokyto
jus karinėse abiejų kraštų 
mokyklose; turėtų būti su
vienodinta karinio mokslo 
knygos - vadovėliai. Geisti
na, kad Anglija ir Amerika, 
galų gale, susijungtų į vie
ną valstybę:

Daugelis amerikinių laik
raščių, politikų ir eilinių pi
liečių pasmerkė tą atvirai 
karinę Churchillo kalbą 
prieš Sovietų Sąjungą. To
dėl jis New Yorke jau švel
niau kalbėjo ir net sakėsi 
esąs didelis rusų draugas 
ir gerbėjas. Čia jis užtat 
siūlė vartot Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybą kaip 
angliškai kalbančių tautų 
kliubą prieš Sovietų Rusiją.

Churchillas kartojo iš- 
mislą, būk Sovietai vis dau
giau kariuomenės permetą 
į Iraną. Jis išstojo ir kaip 
Turkijos patronas, esą, 
prieš “nuolatinį spaudimą 
iš Rusijos pusės,” ypač kai 
dėl teisių Dardanellų Są
siauryje, vandens kelyje iš 
juodosios Jūros į Vidurže-

Anot Churchillo, “Turkija 
būtų mielu noru sutikus su 
tuo užtikrinimu.” Churchil
las tęsė:

“Bet mums sakoma, kad 
to negana buvo. Rusijai 
prie to sąsiaurio reikią tvir
tovės, iš kurios ji galėtų 
viešpatauti Konstantinopo
liui (Istanbului).”

Kaip šį klausimą išspręs 
Saugumo Taryba, tai girdi, 
“bus labai didelis išbandy
mas” pačiai Jungtinių Tau
tų O r g a n i z a c i jai, sakė 
Churchillas ir dėstė, kaip 
anglai buvę palankūs Rusi
jai. Kartu jis grūmojan
čiai pareiškė:

“Jeigu rusai nekreips dė
mesio į angliškai kalbančio 
pasaulio draugiškus jaus
mus, tai bus pačių rusų at
sakomybe.”

London.— Anglijos prem
jeras Attlee sakė seimui ko
vo 15 d., kad jo valdžia pri
pažįsta Indijai teisę tapti 
visiškai nepriklausoma vals
tybe, o ne tiktai anglų im
perijos dominija, tokia kaip 
Kanada, Australija ir kt.. 
Čia jau Attlee pakartojo 
pamatinį Anglijos reikala
vimą, kad mahometonai ir 
kiti indėnai, girdi, turi pir
ma tarp savęs susitarti, ko
kios valdžios bei konstituci
jos jie nori; tik tada Angli
ja galės duot Indijos žmo
nėms laisvę pasirinkti ar 
visišką nepriklausomybę ar 
plačią vietinę savivaldybę 
Anglijos imperijos rėmuose.

(Anglija tyčia kursto 
riaušes tarp daugumos in- 
dusų ir jų tautiečių maho
metonų ; išpučia tariamus 
jų kivirčus ir tuom pasirem
dama šneka, jog ko vieni 
nori, tam kiti priešinasi; to
dėl anglai vis dar turį val
dyti apie 400 milionų' indė
nų. Attlee užmiršo, kaip 
mahometonai veikia išvien 
su kitais indėnais Indijos 
Kongreso Partijoje.)

Anglija dabar siunčia tri
jų asmenų misiją tartis su 
tautiniais Indijos vadais.

Pasiuntiniai yra trys anglų 
ministerių kabineto nariai 
—Sir Stafford Cripps, lor
das Pcthick Ijawrence ir ad
mirolas A. V. Alexander, 
laivyno ministers.

Premjeras Attlee pabrė
žė, jog ši misija siunčiama 
ne tam, kad ji duotų indė
nams nepriklausomybę. Pri
tardami premjerui, darbie
ji ai ir toriai (konservatai) 
seimo atstovai, taipgi pa- 

1 reiškė, jog dar negalima In
dijai duoti nepriklausomy
bės.

Iš anksto buvo žinoma, 
kad Attlee siūlys savo “pla
ną” dėl Indijos. Seimo na
riai nieko svarbaus tame 
nematė; todėl tik vienas 
ketvirtadalis seimo atstovų 
žiovaudami pasiklausė Att
lee pareiškimo. Trys ket
virtadaliai visai neatėjo.

Iranas Lauže 
Sutartį su

Sovietais

ANGLIJA SIUNČIA 
FRANKUI VIS DAU
GIAU REIKMENŲ

London. — Šiemet sausio 
mėnesį labai pakilo mašinų 
ir kitų reikmenų išgabeni
mai iš Anglijos į fašistinę 
Ispaniją. Tuo tarpu Angli
jos dirbinių išvežimai į 
Sovietų Sąjungą • nupuolė 
beveik iki zero. Anglų val
džia neleidžia Sovietų lai
vam gabentis užsakytus ir 
gatavus elektrinius ir kitus 
dirbinius.

Lietuva Inkorporuo
ta Sovietų Sąjungai, 

Sako Churchill’as

Byrnes Atmeta Karinę 
Santarvę su Anglija

Churchillas užreiškė, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, kuri susirinks kovo 
25 d., turės spręsti Rusijos 
ginčus su Iranu ir Turkija.
Amerikos ir Anglijos Pasiū

lymas dėl Dardanellų
Churchillas paskelbė, jog 

Potsdamo - Berlyno konfe
rencijoj “amerikonai ir an
glai išvien pasisiūlė užtik
rinti Rusijai pilną laisvę 
Dardanellų Sąsiauryje tai
kos ir karo metu, , laisvęta

New York. — Kalbėda
mas Waldorf Astoria Kote
lyje, buvęs Anglijos prem
jeras Churchillas pažymėjo 
Sovietų laimėjimus kare ir 
sakė, jog be kitko:

“Vakaruose Pabaltijo val
stybės (Lietuva, Latvija, 
Estija) iš naujo inkorpo
ruotos Rusijoje.”

(Jis užtylėjo, jog Pabal
tijo kraštų tautos pirm ka
ro nusibalsavo įstoti į • So
vietų Sąjungą.)

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes atmetė Churchillo kvie
timą į karinę santarvę tarp' 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų prieš Sovietų Sąjungą. 
Kalbėdamas Šv. ___ 1L__
Sūnų Draugijai, Byrnes sy
kiu ragino pavest tarptau-

Maskva. — Sovietų 
riausybes laikraštis Izvies
tija rodo, kaip Iranas kar
totinai lauže sutartį, kurią 
jis buvo padaręs su Sovie
tais 1921 metais.

Rusija nuo seniau turėjo 
leidimus naudoti žibalo ver
smes. kasyklas ir geležinke
lius šiaurinėje Irano dalvie. 
Pagal 1921 m. sutarti. So
vietai atsisakė nuo žibalo, 
kasyklų ir geležinkelių tei
sių šiauriniame Irane, bet 
tiktai su ta sąlyga, kad Ira 
nas neduos tokių teisių jo- 3 
kiai kitai šaliai.

Netrukus po tos sutarties 3 
pasirašymo, Iranas davė 
leidimą amerikinei Stand
ard Oil kompanijai išnau
doti žibalo versmes šiauri
niame Irane. Sovietų Są
junga dėl to energingai už
protestavo, ir Iranas 1922 
metais panaikino savo su
tartį su Standard Oil kom
panija. Paskui 1923, 1937 ir 
1939 metais Irano valdžia 
vėl laužė sutartį su Sovie
tais ir davė Amerikos ir 
Anglijos kompanijoms leidi
mus išnaudot žibalo vers- /•> 
mes šiauriniame Irano ruo-

PatriSo) ^e- Tuomi Iranas stengėsi

tybių, sako Izviestija.
1921 m. sutartis taip pat 

davė Sovietams teisę atsių- 
i sti savo kariuomenę į Iraną, 
jei priešiškos jėgos Irane ar 
per Iraną gręs Sovietų Są
jungai.

Ottawa. — Paleistas .po 
kaucija komunistas prof. 
Fred Rose, Kanados seimo 
narys, kaltinamas, buk jis 
išdavęs sprogimų “sekre- g 
tus” Sovietam.
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Reikalauja Laikytis Roosevelto Politikos
Commodore viešbutyj, New Yorke, įvyko Indepen

dent Citizens Committee of the Arts, Sciences and 
Professions suruoštas bankietas. Dalyvavo virš 1,000 
žmonių. Kalbėjo visa eilė žymių mūsų šalies veikėjų.

Mr. H. Ickes, ilgai buvęs Roosevelto valdžioj užsie
nio reikalų sekretorius, pasmerkė užpuolimus ant Tary
bų Sąjungos ir tarpe kitko pareiškė:

“Visi žinome, ir tie, kurie šaudo į Rusiją, kad be 
Rusijos mes vis dar būtume kare... Mes negalėtume 
džiaugtis taika, kaip ir nebus galima ateityj išlaikyti 
taikos be bendradarbiavimo su Rusija.”

Mr. James Roosevelt, vyriausis prez. Roosevelto sū
nus, pasmerkė Churchillo kalbą, sakytą prieš Sovietų Są
jungą, laikymą Anglijos armijos Graikijoj, Indonezijoj 
ir žiaurų viešpatavimą Indijoj. Jis darė pastabas ir Mr. 
Trumano vyriausybei, kad ji laikytųsi liaudies nusista
tymo, o ne Anglijos tarptautinių pažvalgų.

Senatorius Glenn H. Taylor, iš Idaho, pasmerkė 
Churchillą ir jo sėbrų kalbas, kaipo žalingas ir “išdyku
sių vaikų kalbas.” Jis sakė, kad Churchillo siūlymai, 
idant pasaulyj viešpatautų angliškai kalbančios tautos, 
ardo santykius su Sovietų Sąjunga ir kitomis tautomis.

Žymūs veikėjai ir pokylio dalyviai taipgi reikalavo, 
kad Mr. Trumanas atsipalaidotų nuo Anglijos politikos, 
kuri yra Amerikos žmonėms žalinga, ir laikytųsi velionio 
F. D. Roosevelto politikos.

Taip ir turėtų būti!

Didįjį Streiką Užbaigus
Po ilgos ir sunkios kovos automobilių gaminimo dar

bininkai laimėjo streiką. Jie laimėjo ne vien algos pa
kėlimą, bet ir sąlygas organizacijos sutvirtinimui. Nuo 
dabar unijos duokles turės kompanijos atskaityti iš dar
bininkų algų ir unijai perduoti. Ši sąlyga sutvirtins uni
jos reikalus ir pakirs demoralizatorių veiklą.

Auto darbininkų streikas buvo sunkus ir ilgas. Ame
rikos turčių klasė dar kartą parodė, kaip ji žiūri į de
mokratiją, kada ta demokratija bando pasinaudoti mil
žiniška piliečių didžiuma—darbininkai.

Bet nei fiziški puolimai, nei šmeižtai, nei joki suo
kalbiai jų vienybės nepakirto ir jie su kitų darbininkų 
pritarimu ir pagalba kovą laimėjo!

Pavojus Taikos Organizacijai
Kovo 25 dieną New Yorke atsidarys Jungtinių Tau

tų Organizacijos (U. N. O.) Saugumo Tarybos posėdžiai. 
Šios organizacijos posėdžiuose, kurie įvyko Londone, Ta
rybų Sąjungos atstovai numaskavo Anglijos imperialis
tus. Ten buvo įrodyta, kad Anglija veržiasi į kitas ša
lis jų pavergimui. Anglijai gelbėjo ir Wall stryto dip
lomatai. Jie teisino anglų karinę intervenciją Graikijoj, 
Indonezijoj, Lebanone, Syrijoj ir kitur.

Dabartinis reakcijos skandalas prieš Tarybų Sąjun
gą yra kaip ir atkeršinimas jai už tą numaskavimą. 
Amerikos imperialistai neturi jokių simpatijų Irano ar
ba kitos šalies liaudžiai, nes jie patys, kaip ir britai, yra 
pavergę daug kitų šalių. Amerikos imperialistai vieš
patauja Panamoj, Kuboj, Filipinuose, Nikaraguoj ir 
daugelyj kitų šalių. Britai ir Wall stryto imperialistai 
nuduoda “mažų tautų” laisvės šalininkus tik savo pozi
cijos pridengimui. Tarybų Sąjunga nėra jokios tautos 
ir tautelės pavergusi, o Anglija yra pavergusi daugybę 
tautų. Amerikos imperialistai ir Chinijon veržiasi ne 
tos šalies gerovei, bet savo godžiais išrokavimaiš.

Bet jie jau rengiasi prie naujo skandalo Jungtinių 
Tautų Organizacijoj. Ruošiasi pulti Tarybų Sąjungą 
Irano klausime net ir tada, jeigu Iranas jr Sovietų Są- 

’ junga pačios išspręstų visus ginčijamus klausimus. An
glijos imperialistai pareiškė, kad jie nepripažins jokių 
Irano ir Tarybų Sąjungos sutarčių. Mr. Byrnes irgi 
panašioj dvasioj kalbėjo New Yorke.

Mr. J. B. Reston rašo N. Y. Timesui iš Washingtono, 
kad, nepaisant, jeigu Tarybų Sąjunga panaudos ir veta- 
vimo balsą, tai britai ir Amerikos imperialistai veiks už 
U. N. O. sienų prieš Tarybų Sąjungą.

Tai reiškia, kad jie nesirengia skaitytis net su 
U. N. O. taisyklėmis. Mrs. Roosevcltienė, kalbėdama 
moterims Washingtone U. N. O. reikale pareiškė:

“Turėtų būti veikiama, kad Jungtinių Tautų Orga
nizaciją padarius priklausančia liaudžiai, turinčiai joj 

•viltį išlaikymui pasaulyj taikos... Bet aš manau, kad 
mes to nedarome.”

Reiškia, Jungtinių Tautų Organizacija yra statoma 
į pavojų. Imperialistai siekia ją padaryti tik priedanga 
savo plėšimui ir kitų šalių pavergimui, ką jie buvo pa
darę iš Tautų Lygos. Bet jeigu jie matys, kad jiems tai 

J neleidžia daryti Tarybų Sąjungos ir kitų demokratinių 
kraštų atstovai, tai jie pasirengę veikti organizacijos 
išlauky. O tai reiškia pasimojimą ant pačios organiza-

Nuo Helsinkio iki Vilniaus
Sekamas pastabas prade

du rašyti lapkričio 12 die
ną, jau Leningrade. Baig
siu jas rašyti, be abejonės, 
Vilniuje, Tarybinės Lietu
vos sostinėje. Lauke ma
tos tiršta migla. Aikštėje 
už šio Astoria viešbučio 
matau vyrus ir
vaikštinėjant. Nors sniego 
nėra, bet, matyt, pusėtinai 
šalta, nes tie žmonės storai, 
šiltai apsirengę.

Bet apie Leningradą bus 
vėliau. Noriu sugrįžti prie 
pradžios. Turiu prisipažin
ti, jog nepaprastai laukiau 
lapkričio 10 dienos, kada tu
rėjau 
kio. 
viena 
voje: 
eitų, 
tiktai 
žmogus žinai: gali kas nors 
su traukiniu atsitikti, gali 
sąlygos pasikeisti... Į ne
jaukią didžiulę Helsinkio 
stotį pribuvau dar 7 valan
dą, nors traukinys turėjo 
išeiti tiktai 9 vai. Sakiau, 
“stotis nejauki”: abejuose 
stoties sparnuose didelės 
“darbininkiškos” valgyklos, 
šalta,,, žmonės atrodo nuliū
dę, nusiminę, tykūs. Mums, 
amerikiečiams, kurie įpra
tę garsiai kalbėtis, išrodo, 
jog šitie žmonės kažin ką 
kalbasi pašnibždomis, vos 
girdimai.

Važiuosime iki rubežiaus 
suomių traukiniu, prie ku
rio yra “prisegtas” vienas 
tarybinis vagonas. Ten jį at
jungs ir prijungs prie Tary
bų Sąjungos traukinio. Tuo 
būdu mums persėdinėti ne
reikės. Vagonas aprūpin
tas lovomis,/ todėl:, įgalima 
bus gerai išsimiegoti.

Kiekvienam kambary tel
pa keturi žmonės. Bet ma
no kambarys buvo nepilnas, 
važiuosime tiktai dviese.

O čia ateina moteriškė, 
paskui ją — nešėjai josios 
valizų. Dar ne per sena, 
ne taip jau špėtnai atrodan
ti, apsirengus brangiais kai
liniais, o kitus dar ant ran
kos nešasi. Kalba garsiai, 
rusiškai, bet prastai. Su
skaičiau, jog ji turi apie de
šimts gana didelių valizų. Ir 
vis tartum supykusi šneka: 
Man sovietų misija Helsin
kyje pasakojo, kad aš turė
siu vieną atskirą kambarį!

Suvertė tuos valizus nešė
jai į jos kambarį. Ji įėjo ir 
užsidarė!

Nepatiko ji man labai. 
Poniška. Kas ji per viena? 
Kodėl ji tokių privilegijų 
reikalauja, ir kodėl jas ga
vo?

Bandžiau patirti iš patar
nautojo, bet jisai nieko apie 
ją nežino. Ir palikau aš ją 
ramybėje. Manau sau: Kam 
tenka su ta “ragana” gy
venti, prapuolęs žmogelis...

Savo gi kambaryje radau 
rusą. Važiuoja jis iš kito 
miestelio. Ten jis buvo ir 
darbavosi ištisą mėnesį. Jo 
namai Leninįrade. Iš pro
fesijos jis yra geologas. Pa
buvęs kiek Leningrade, grįš 
atgal ten dirbti. Armijoje 
jis nebuvo. Prieš pat karą 
jis išvažiavo darbuotis toll
man Sibiran. Ten ir buvo 
paliktas per visą karą. Mo
tina pasilikus Leningrade ir 
iškentėjus visas baisaus ka
ro . kančias. Simpatingas, 
apsišvietęs, kalbus, draugiš
kas vyrukas. Žingeidauja- 
si muzika, menu, teatru, 
opera, sportu, Amerika. Ge
rai su juomi susipažinau ir 
susidraugavau. Dar trauki
niui neišėjus iš stoties, su-

išvažiuoti iš Helsin- 
Visą dieną tiktai ta 
mintis ir vyravo gal- 
Kad tiktai viskas iš- 
kaip susitarta; kad 
išvažiuočiau! 0 ką

Rašo A. Bimba.
šachmatais. Bet prieš jį at
silaikyti negalėjau, jis daug 
geriau lošia, -duodamas vi
sokias man privilegijas, jis 
mane supliekia.

Prieš gulsiant gerai mus? 
pavaišino šilta arbata. Cuk-\ 
raus nedavė, bet mano 
draugas turėjo saldainių, 
tai pasidalinome ir “sugė
rėme.”

Iš miego mane prikėlė pa
tarnautojas, jau senyvas, 
aukštas, simpatingas, tykus 
rusas. Turėjau eiti pasi
imti bagažą, kitu traukiniu 
atvežtą. Jau švito. Lauke 
buvo šalta, bet nustebau, 
kad ir čia nebuvo nei sau
jos sniego. O Helsinkyje 
tiek jo privertė!

Sugrįžęs nors dar nuėjau 
gulti, bet jau nebeužimgau. 
Neužilgo atsikėlėme, apsi
rengėme. Pradėjome rū
pintis pusryčiais. Bet trau
kinyje jų neduoda. Turėsi
me palaukti iki Vyborgo. 
Mano draugas man pasako
jo, kad ten bus laiko ir gau
sime šiltus pusryčius!

Tuo tarpu jau prasidėjo 
šalia geležinkelio matytis 
karo vaizdai. Baisūs, klai
kūs karo vaizdai. Jie paskui 
tęsėsi ir už Vyborgo, iki 
Leningrado.

Toks sunaikinimas! Buvę 
gražūs narnai palikę tiktai 
kaminus riogsant. Medinius 
namus liepsna suvalgė. Mū
rinių namų tiktai grobiai 
atlikę. Traukdamiesi vo
kiečiai ir suomiai naikino 
viską, kas tiktai pakliuvo. 
Vargšei tarybinei Karelijai 
reikės milžiniškų pastangų 
atsistatymui.

Žiūrint į tuos vaizdus, ant 
širdies negera pasidarė, sie
lą užgulė -beveik,nepakelia
mas sunkumas. Gyveno čiū 
juk žmonės, gyveno šeimos, 
darbavosi, kūrėsi, statėsi 
šiuos pastatus. Argi jie ti
kėjosi, kad ateis žiaurusis 
fašistas ir taip viską sunai
kins ?

Kur jie dabar randasi? 
' Tiktai kur nekur matysi 

žmogų, vieną, kitą...
Nu, pribūnam į Vyborgą, 

į “stotį.” Tiktai platformos, 
' stoties nebėra ne žymės. O 

buvusi didelė, graži stotis. 
, Ją fašistai visiškai sugrio

vė. Griuvėsiai jau gražiai 
nuvalyti, jų čia nebesimato.

Čionai tarybiniai inspek
toriai pradėjo pertikrinėti 
keleivių dokumentus ir ba
gažą. Tai ne taip, kaip 
Švedijoj, kur atėjo mus ap
žiūrinėti visa armija mui
tinės uniformuotų tarnau- 
tojų ir inspektorių. Čia pri-

• buvo tiktai jau gal pusę am
žiaus atgyvenusi, paprastai,

• šiltai apsirengusi, maloni, 
■ kukli moteriukė, ir dar jau- 
, nas raudonarmiečio unifor

moje žemo ūgio tykus vyru-

kas. Ta moteriukė ir su
pranta ir gana gerai kalba 
angliškai. Mokanti keletą 
kitų kalbų. Rūpestingai, 
greitai patikrinimą atliko ir 
paliko mus ramybėje. Bet 
išeiti iš traukinio negalėjo- 
Tne, kol jie pabaigė darbą 
visam vagone. 0 tas visgi 
užėmė laiko.

Išbėgam mudu šiltų pus
ryčių pajieškoti. Sužinome, 
kad teturime apie 20 minu
čių laiko. Bėgam šian, bė
gam ten, klausinėjame, kur 
čia yra valgykla arba bufe
tas. ’ 
gera, moderniška valgykla.

Vargais negalais susiran
dame toliau nuo bėgių ma
žam pastate ir valgyklą— 
laikinai įrengta, be didelių 
parankumų. Maisto turi. 
Matyt, daug žmonių valgo.

Mano draugas tuojau pa
tarnautojai užsako tiesiog 
pietus (nes jau ir buvo po 
vienuolikos) ir vyno. Jis tu
ri rublių, jis užmokės, o pas
kui atsirokuosime. Aš tu
riu su savim dar keletą šim
tų markių. Galėsiu aš jam 
tas markes atiduoti, o jis, 
sugrįžęs Suomi j on, jas su
naudos. A.biems išeis nau- 
don!

O čia laikas bėga, jau tik 
penkios minutės! Kiti, pir
miau buvę, turi būti 
miau aptarnauti.

(Daugiau bus)

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

A LEADING brand of ciga
rettes uses the commercial 

plug: “Something new has been 
added.” But this doesn’t apply 
to the pro-fascist Lithuanian 
press in the States. They still 
peddle the same old stuff, only 
under slightly different, labels 
and under different conditions.

During the war -.they circul
ated the monstrous lie , that 
Hitler liberated Lithuania. 
They took this po'isįoh from the 
pen of the. Gestapo agent Pra- . . « * • _ *

Kadaise stotyje buvus nas Ancey^ius,' and' passed it 
... - - - on to their reading public as

the sentiment of patriotic Lith
uanians. It was ground out in 
the Nazi propaganda mill in 
Berlin but was passed on as a 
“Letter from Lisbon” to fool 
the unwary.

Today such papers as Naujie
nos, Dirva, Draugas are ped
dling material taken from Nazi 
books, written by Lithuanian 
collaborators at the behest of 
their Nazi bosses during the oc
cupation of Lithuania.

editions, February 25 and 26, 
1946.

“In its editorial column ‘Ap
žvalga’ it introdused as an au
thority a book entitled ‘Collect
ive Tyranny’ by one Andrius 
Valuckas. ‘Kolektyvinė Tironi
ja’ (Collective Tyranny) was 
one of the many Nazi propa
ganda publications issued in 
Lithuanian during the German 
occupation.”

The Baltic Review will car
ry documentation of its charges 
with additional material as to 
the exact dates and places of 
the publications of these Nazi 
books.

ome

Kas Ką Rašo ir Sako
POETAS JOVARAS ŽADA 
PARAŠYTI MUMS 
POEZIJOS

Praeito antradienio Vil
ny j tilpo įdomus žymaus 
Lietuvoj; liaudies poeto .J. 
Krikščiūno - Jovaro laišku
tis, kurį jis patašė savo jau
nų dienų bičiuliui Leonui 
Valančiui (La Porte, Ind.). 
Laiškas skamba':
“Gerasis Drauge!

“Dėkoju Jums už laišką, 
kurį gavau rugpjūčio 12 d., 
1945 m. Esu vidutiniai svei
kas, tik esu silpnas dėl se
natvės. Ir jaunas būdamas 
nebuvau tvirtas, o dabar man 
jau 65 metai nuo gimimo. Po 
22 d. birželio 1941 metų iki 
1944 metų liepos mėnesio 27 
dienos, tai yra iki atėjimo 
Raudonosios Armijos iki 
Šiaulių, iš po vokiškų bude
lių jungo, sunkenybių išvada
vimo, daug vargo ir baimės 
iškentėjau.'

“Dabai’ džiaugiuosi. Nebe
sumanau nei kaip dėkoti 
Raudonajai Armijai už iš
laisvinimą. Raudonajai Ar
mijai rašau padėkos himnus.

“Dabar malonu gyventi. 
Esu laisvas ir linksmas. Kaip 
gausi šį laišką, prašau man 
tuoj parašyti. Aš manau per 
Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungą pasiųsti Jūsų laik
raščiams eilėraščių-poezijos.

J. Krikščiūnas-Jovaras.”

In this column last Tuesday, 
this writer revealed that the 
Lithuanian Bulletin published 
by the Lithuanian National 
Council contained a “document” 
taken diręetly from a Nazi 
book. This so-called Lithuanian 

! Bulletin is being sent out to 
pir-! Congressman and Senators 

| alike. It purports to show res
ponsible government agencies 

-----  the “true sentiment of patriotic 
Lithuanians.” But the book this 
“true sentiment” was taken 
from is Lietuvių Archyvas 
published in Kaunas in 1942 
under Nazi occupation.

The March edition of the 
Baltic Review will present fur
ther evidence of the widespread 
dissemination of naked Nazi 
propaganda in the pro-fascist 
press, and to members of our 
Congress and Senate.

From the recent wide-spread 
circulation of this pure and un- 
unadulterated Nazi propagan
da on the American scene a de
finite propaganda patern is tak
ing shape. Purveyors of this fas
cist poison use to pawn off their 
Nazi tales under phony by-lines 
and date lines during the war. 

Fhen they had to be more careful. 
Now they are peddling the 
same stuff but more openly 
and brazenly. Perhaps they be
lieve that they can get away 
with it now that the war is 
over.

But our Senators and (Con
gressman should be on their 
guard. Prominent Americans 
who have received this poison 
in their mails should accept it 
only with a shaker full of salt.

During the war it was head
ed as a “Letter from Lisbon” 
or “From our Correspondent 
Overseas.” Now it appears un
der various guises, pretending 
to -be the work of “patriotic 
Lithuanians.” But no matter 
how they may label it, it is still 
nothing more than Nazi propa
ganda.

IThe Baltic Review will say:-
“The BALTIC REVIEW is- 

now able to reveal that ‘Lithua
nia under the Sickle and Ham
mer’ was originally written by 
Col. Petruitis during the war 
for the German Propaganda 

i Ministry as part of the anti- 
Soviet propaganda campaign 
and was published in Lithua
nia during the German occu
pation there.”

This publication, -the Baltic 
Review will point out, was sent 
out a few months ago by the 
“League for the Liberation of 
Lithuanian” to Congressmen 
and Senators and other persons 
of prominence in the United 
States.

The address of the “League 
for the Liberation of Lithua
nia” is the same as that of 
Dirva, 6820 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio.

In this connection, it might 
be well to mention the Lithua
nian DP’s again.

It is more than likely that 
many Lithuanian DP’s scatter
ed throughout Europe are links 
in the propaganda chain. It is 
they who have tons of this ma
terial which they pass on 
through various channels until 
it reaches the States. This is 
possibly one explanation why 
the pro-Nazis in the States 
show such much concern for 
so-called displaced persons. 
They do not want their propa
ganda network impaired by the 
arrest or detention of their 
couriers, many of whom were 
out and out Nazi collaborators 
and criminals.

Nariai Pasaulines Darbo Unijų Federacijos, palydi
mi busų oficierių, pereina į Tarybų Sąjungos okupuo
tą zoną, Vokietijoj, jų maršrute po karo išplaišytą 
kontinentą. Iš kairės: Vadas palydovas pulk. Tulpanov. 
Leon Jouhaux iš Francijos, Ebby Edwards iš Anglijos, 
Sidney Hillman iš Jungtinių Valstijų, M. Kuypers iš

The next edition of the Baltic 
Review will also reveal that the 
Chicago Lithuanian Daily Nau
jienos is quoting Nazi books in 
its columns as .authorities on 
the “Lithuanian situation.”

The Baltic Review will say:
“The Chicago Daily Naujie

nos pulled material out of the 
Nazi propaganda bag as an 
authority for its anti-Soviet 
arguments in two consecutive

Sovietuose Išrasta 
Sėkmingiausia Gy
duolė nuo Vėžio

Maskva. —- Sovietų Moks
lų Akademija pranešė, kad 
profesoriai G. L Roskin ii 
K. Klujeva išrado vaistą, 
kuriuom 95 iki 98 nuosinr 
čių atsitikimų išgydoma 
vėžio liga pas žiurkes ir pe
les. Tos gyduolės įšvirkšti
mai į kraują sergantiem? 
vėžiu žmonėms "taip gi dav<

The apparent worsening of 
Chinese-Soviet relations and 
the subsequent widening of the 
U. S. - Soviet rift is attributed 
to former Nazis at freedom in 
China. This significant disclo
sure was made by William H. 
Newton in the New York 
World-Telegram in the March 
13 edition.

Hundreds of Nazis hnd for
mer Gestapo agents as well as 
espionage and code expetrs are 
moving freely about to this ve
ry day in China. This, says Mr. 
Newton writing from Shang
hai, is contrary to Chiang Kai- 
Shek’s recent statement that 
China “treats Nazis afe prison
ers of war.”

The Tely correspondent goes 
on to say:

“The vast majority of Nazis 
are not being treated as prison
ers of war and have never been 
interned. The few who have 
been interned have no difficulty 
in getting out. There are more 
than a thousand fromer Nazi 
party members in Shanghai 
alone.”

Thus, Mr. Newton correctly 
points out that “the known am
bitions of German fascists — 
outlined by Hitler himself be
fore the German surrender — 
to encourage a split between 
America and Russia make act-

gerų ivities of 'Teal importance;
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Stebėtinas Bogomoleco Išradimas Sveikatai Taisyt ir

A m e r i kos mokslininkai i grado atliuosavimo, tiem 
nuo New Yorko iki Califor-j vaikam buvo ACS švirkščia- 
nijos tikrina sovietinio dak- ma į kraują, ir jie vėl pra
taro Aleksandro A. Bogo- dėjo sveikai augti, 
moleco išradimą amžiui pa- ACS bendrai pataiso kū- 
ilginti ir gydyti tokioms Ii- no organų veikimą ir maži- 
goms, kaip vėžys, arterijų I na nuovargį, 
kraujagyslių sukietėjimas, 
širdies pakrikimai ir tt. Tas toriai ir aktorės apie 60 me- 
išradimas tai organinis tų amžiaus laiks nuo laiko 
skystimas, vadinamas anti- naudojasi ACS įšvirkšti- 
reticular cytotoxic serum, o mais. Tatai pagerina jų 
trumpai ACS. sveikatą, pataiso ūpą ir pa

žymus Bogomoleco pade-, didina gabumą atlikti savo ( 
jėjas profesorius J. M. Ney-idarbą.
manas kovo mėnesio pra- i J. D. Ratcliff, redaktorius 
džioj šiemet nurodė ameri-Į amerikonų 'Science Year" 
kiniam United Press korės-!Book (Mokslo Metraščių 
pondentui kelis sekamus i knygos), primena tokius 
pavyzdžius, kaip veikia ta ACS išbandymus: 
ACS gyduolė: . Daktaro Bogomoleco sū-

Vartojant ACS, greičiau nūs Olegas pasiryžo įrody- 
. suauga perlaužti kaulai ir ti,.kad ACS greičiau gydys 
geriau sugyja visokios žaiz- kareivių gaizdas, o ypač pa-; 
dos. dės perlaužtiems kaulams

Kuomet Leningradas bu- vėl suaugti, 
vo vokiečių apgultas, ’ 
kai mieste taip sunyko nuo jiems 
alkio ir vargo, kad beveik Paskui kojos buvo aptvars- 
nustojo augę. Po Lenin-1 tytos ir kralikai paskirsty-

Keli žymūs Maskvos ak-

kaulams 
Jis apmarino 

vai- 700 tyralikų ir perlaužė 
> pryšakines kojas.

Naujai Atsirandančios Salos 
Ir Įvairios Salų Rūšys

Vasario 14 d. šiemet pa- griaučių veisiasi kiti poly- 
kilo nauja sala iš jūros, užipai, kuriems nugaišus taip- 
200 amerikinių mylių nuo | gi lieka jų griaučiai, ant 
Japonijos kranto. Per 101 kurių auga nauji polypai, 
mylių aplink tą salą, tikriau j taip ir toliau. Tuo būdu, lai- 
sakant saliukę, vanduo kui beinant, susidaro pajū- 
dumblinas, o virš saliukės riniai kalnai iki jūros pa- 
dunkso tamsūs dūmai. Pra-| viršiaus. O jeigu jūros dug- 
džioje saliukė buvo ' ketvir- 
ties mylios ilgio ir aštunta
dalio mylios pločio. Stinga 
žinios, ar ji per mėnesį pa
didėjo ar sumažėjo. Japonai 
sakė, kad saliukė gali vėl 
pasinerti po vandeniu. Tai 
yra vulkaniška saliukė, su
pilta pojūrinio ugniakalnio, 
o dar gal jūros dugno pa
kelta.
ĮVAIRIOS SALŲ RŪŠYS

Kalbant apie jūrines sa
las, jos yra trijų rūšių: 
sausuminės (kontinenta- 
lės), koralinės ir vulkani
nės.

Saivsuminės salos šitaip 
susidaro. Kai kuriuose atsi
tikimuose jūrų vanduo iš| 
dviejų pusių per ilgus am-j 
žius graužia sausžemioi 
(kontinento) sklypą, iki iš-| 
tisai pragraužia tam tikrą j 
jo ruožą, kuriuom susisie
kia vanduo iš; abiejų pusių, i 
Tuomet ir pasidaro sala. 
Lietūs, šalčiai, vėjai ir kiti 
oro reiškiniai taip pat gali 
ilgainiui nudėvėti ruožą 
sausžemio sklype taip, 
kad .jūrų vanduo užlieja tą 
ruožtą, atskiria sklypo dalį 
nuo sausžemio ir sudaro sa- 
1^.

Anglija ir Airija yra to- 
kioS’^rūšies sausuminės sa
los. Jos kadaise buvo nuola
tinė Europos sausumos tą-* 
sa. Kad tokios salos praei
tyje priklausė tam pačiam 

• žemynui, tai liudija ta pati 
jų kalnų sudėtis ir tie pa
tys augalai ir gyviai, kaip 
artimajame kontinente ar
ba žemyne.

Koralines salas sudaro 
smulkūs vandenynų gyviai, 
vadinami . koralą polypai. 
Jie gyvena skaitlingomis 
grupėmis arba kolonijomis 
šiltose jūrose. Kada vieni 
polypai nugaišta, jie palie
ka savo kalkinius griaučius 

A‘“ “

nas pakyla, tai iškelia ko
ralinį kalną virš vandens 
lygio. Taip ir atsiranda 
nauja koralų* sala.

Vulkanines salas pagim
do pojūrinių ugniakalnių- 
vulkanų veikimas. Šitokių 
salų priskaitoma 670 ir di
džioji dauguma jų yra Pa- 
cifiko Vandenyne. Bet kele
tas jų yra ir Viduržemio 
Jūroje, Italijos ir Graikijos 
srityse. Iš pojūrinių ugnia- 
kalnių veržiasi lava - suvi
rintos uolos, žemės ir vul- 
kaniški pelenai ir supila to
kias salas.

Hawaii salos yra didžiu
lis vulkanų supiltas kalnas. 
Nuo Pacifiko Vandenyno 
dugno iki paviršiaus» tas 
kalnas turi apie 16,000 pė
dų aukščio, o nuo vandeny
no paviršiaus dar iki 14,- 
000 pėdų aukščio. Žymiau
si ugniakblniai vulkaninė
se Hawaii sąlose yra Mau
na Loa ir Mauna Kea. Mau
na Loa ugniakalnis tebevei
kia, o Mauna Kea paskuti
nį kartą išsiveržė 1926 me
tais.

Naujosios salos, kurios 
ūmai pasirodo virš jūrų 
vandens, tikrumoje yra po
jūrinių ugniakalnių z viršū
nės, arba vulkanų gerklės.

ti į dvi grupes. Vienai kra- 
likų grupei buvo švirkščia
ma ACS į kraują, o kitai ne. 
Ir tie kralikai, kuriems bu
vo vartojama ACS,. sugijo 
beveik dveja tiek greičiau, 
negu kiti, kuriem nebuvo 
ACS leidžiama į kraują.

Naudojant ACS v sužeis
tiem kariam, pasirodė ly
giai geros pasekmės. •

Apkrėtus peles tifo ligos 
perais, beveik visos tos pe- 
Jės dvesia. Bet kai pelėms 
įšvirkščiama ACS į kraują, 
tai 70 nuošimčių jų atsilai
ko prieš tifą ir gyvena. (Iš
bandžius ACS ant pelių, tas 
vaistas, suprantama, sėk
mingai naudojamas ir žmo
nių gynimui nuo tifo gilti
nės.) . '

Buvo taip pat ištirta, kaip 
ACS veikia į vėžio ligą. 
Tam tikram skaičiui pelių 
įskiepyta vėžys. t Tuomet 
joms į kraują leista ACS. 
Ir daugeliui tų pelių vėžys 
visai neprigijo. Kitose pe
lėse vėžys tik tūlą laiką au
go, o kiek vėliau pranyko.

Dr. Bogomolec netvirti- 
na, kad ACS bus gyduolė 
nuo vėžio visuose atsitiki
muose. ACS neįveikia di
delių, į s i s e n ė j tįsių vėžio 
skaudulių. Bet jau yr.a pra
dinių įrodymų, kad ACS ga
lės patarnauti ligoniams po 
didžiųjų vėžio skaudulių iš- 
pjovimo, kad tuomet ACS

neleis naujiems vėžio narve
liams (celėms) augti ir dau
gintis.
' ACS pašalino nuolatinius 
galvos gėlimus ir • išgydė 
kai kurias reumatizmo rū
šis. Šis vaistas taigi pade
da žymiai sumažinti per
aukštą kraujo spaudimą. 
Soviet iniai mokslininkai, 
beje, tvirtina, kad ACS bū
tų išgelbėjęs prezidento 
Rooscvelto gyvybę. Roose- 
veltas mirė, kuomet nuo 
kraujo per didelio spaudimo 
trūko-- j smagenyse krauja
gyslė.
Pamatine Senimo Priežastis 
—Sugedę Jungiamieji Kūno 

Audiniai
Jau pirm 30 metų dakta

ras Bogomolecas susidomė
jo klausimu, kodėl daugelis 
žmonių pergreitai sensta. 
Jis nuvyko į Kaukazo kai
mą Abchazią, kurio gyven
tojai žinomi nepaprastai il
gu amžium. Bogomolecas 
pasirinko tyrinėti 12 žmo
nių, turinčių daugiau kaip 
po 100 metų amžiaus. Jis at
rado vieną stebėtiną dalyką 
—jungiamieji audiniai tų 
seniu kūnuose tokie sveiki 
ir jauni, kaip jaunų žmonių.

Jungiamųjų audinių 
labai daug. Jie palaiko 
no organus vietoje; jie 
ko ir visa kūną daikte, 
kremzlės, sausgyslės ir

yra 
kū- 
lai- 
Tai 
au-

diniai, kuriais kraujagyslės 
aptvertos iš viršaus ir “pa
muštos” iš vidaus. Jungia
mieji audiniai taip pat su
daro skilvio ir žarnų “pa
mušalą.” Per tokius audi
nius, kaip per labai tankius 
rėtelius, maistas pereina iš 
vidurių į kraują. Antra 
vertus, kraujas per jungia
muosius audinius neša lau
kan nusidėvėjusias narve- 
lių-celių dalis bei atmatas.

Be to, jungiamieji audi
niai tarnauja kaip aptva
rai nuo ligų bakterijų.

Tatai turėdamas omeny
je, dr. Bogomolec pasistatė 
sau klausimą: Ar tik ne nuo 
jungiamųjų audinių dau
gi a u š i a i priklauso kūno 
sveikata? Gal žmogus grei
čiau sensta, kada užsiteršia 
ir susmunka jungiamieji 
audiniai, taip kad ir kiti kū
no organai bei audiniai jau 
nepajėgia gauti reikiamo 
maisto nei apsivalyti? Gal 
dėl to šie organai negali at
silaikyti prieš vėžį, cukrali
gę ir peraukštą kraujo 
spaudimą?

Dr. Bogomolec priėjo iš
vados, jog taip ir bus. O jei
gu ' taip, tai kodėl nepaga
minti tokį organinį skysti
mą, kuris veiklesniais pada
rytų jungiamuosius audi
nius! Tatai gi būtų nesun
kus darbas.

Svarb iausi jungiamųjų

ui Ilgint 
ligoninės ir klinikos tuo or
ganiniu vaistu aptarnauja 
ligonius.

Amerikoje ir kitur užsie- | 
niuose pasklido gandai, kad * 
ACS antra tiek pailginąs I 
žmogaus amžių; ir Bogomo
lecas gauna daugybę laiškų I 
iš visų pasaulio kraštų su . 
prašymais senių ir viduti
nio amžiaus žmonių — su
grąžint jiems jaunystę.

* ' - < &

Kuklus Mokslo Vyras j|
Pats Bogomolecas nie-’ 

kuomet netvirtino, kad ACS 
savaime suteikiąs ilgą am-

Jis sako: “Jeigu nori- v
V • 1 • 4 ’• -/1

audinių narveliai - celės yra 
tie narveliai, kurie sudaro 
vidujines kraujagyslių sie
neles, jų pamušalą. Tokių 
narvelių daug yra in kaulų 
smagenyse ir kituose vidu
jiniuose organuose.

Tam tikras skaičius žmo
nių staiga miršta arba ne
laiminguose atsitikimtiose 
žūsta. Kodėl tad nepanau
doti jų organų narvelius? 
Kodėl iš jų nepagaminti 
skystimą gyvųjų sveikatai 
taisyti bei amžiui ilginti?

Sovietų vyriausybė prita
rė tam Bogomoleco suma- v. 
nymui; įrengė jam moksli- v. ,
nį institutą ir davė £0 pade- į an}ziaus> 
jėjų. Taip ir buvo išvysty- lemtingai, n e persidirbta- 
tas ACS skystimo gamini- ,te, peidaug nesnnipm 
mas ir jo vartojimas, kaip ■ Ąa e.s. A1.
stebėtinos gyduolės. ' Tai kuklu?Jldz10 ™ks^ S J

Snvipfu Saiiino-ni nėr paieiskimas. et jo -Sovietų Sąjungoj per me-;!l?nK2 :
tus gaunama jau 3 milionai ? lsradlimas >lgma-amžių bent 
dožų ACS. . ......... ...

Karo metu ši
i gyvuliams. Taip antai, žiur- , 
kės vidutiniai gyvena po 3 . <

daugiausiai buvo skiriama
gyduolė

karinėms ligoninėms. O da
bar ištisoj Sovietų Sąjungoj

, O jeigu joms tam 
tikrais laikotarpiais įlei-

(Tąsa 5-me pusi.) -

Kiek Sovietai iš Tikrųjų 
Žino apie Atominę Jėgą?

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?

Aglinskas, Kazys (1851- 
1924), aušrininkas, artimas 
J. Basanavičiaus draugas ir 
vienamintis. Mokės Mari
jampolėje ir' Maskvos Uni
versitete farmacijos (vais- 
tininkystės). 1885 m. įsistei
gė vaistinę Marijampolėje 
ir darbavosi lietuvių tauti
nės kultūros dirvoje.

Agnesi, Maria Gaetana 
(1718-1799), italė mergaitė, 
gimusi Milano mieste, pasi
žymėjo nepaprastais kalbi- 
ninkystės ir matęmatikos 
gabumais. Apart savo pri
gimtosios italų kalbos, ji
nai iki devintųjų savo am
žiaus metų išmoko lotynų 
ir graikų kalbas. Paskui 
ji sparčiai išmoko dar fran- 
cūzų, vokiečių, žydų ir is
panų kalbas. Matematikoj 
ji irgi atsižymėjo ir pava
davo savo tėvą, buvusį ma
tematikos profesorium Bo- 
lognos Universitete. Ta
čiau,. tėvui numirus, jinai 
p a s i t r a u kė nuo visokio 
mokslinio darbo ir įstojo 
vienuolynąn.

Trumpos biografines žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kuriu vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS

kietis gydytojas - chirurgas. 
Jisai gimė New Yorko mies
te ir ten mokinosi. 1858 m. 
jis paskirtas generaliniu 
New Yorko valstijos chirur
gu. Civiliniam Kare jis 
vadovavo New Yorko liuos- 
norių ligoninę. Žymus dar
buotojas Jungtinių Valstijų 
S a n i t a rinėje Komisijoje. 
1868 m. jis įkūrė Brooklyne 
akių ir ausų ligoninę, o 1869 
m. tokią pat ligoninę įstei
gė pačiame New Yorke 
(Manhattane).

Agtiew, David Hayes 
(1818-1892), chirurgijos 
profesorius Pennsylvanijos 
Universitete. Jisai plačiai' 
paskilbo savo chirurgiškais 
išradimais ir moksliniais 
raštais. Žymiausias jo kū
rinys vadinasi “The Prin
ciples and Practice of Sur
gery,” trijuose tomuose. Šis 
gydytojas, kartu su keliais 
kitais, stengėsi išgelbėt pre
zidento Garfieldo gyvastį, 
kai pastarasis buvo pašau
tas.

gimėDaniel Stern. Ji 
Frankforto mieste; ištekėjo 
už grafo d’Agoulto, bet pa
liko jį ir susidėjo su kom
pozitorium Lisztu. Pasta
rajam ji pagimdė tris duk
teris. Jinai parašė daug 
romanų, pusiau autobiogra
finę apysaką, net ir 1848 
m. revoliucijos istoriją. Ge- 
riausiuoju jos kūriniu laiko
ma “E'squises Morales.” Ji
nai draugavo su kita fran- 
cūze rašytoja, kuri pasira
šydavo George Sand vardu.

Agnew, .Cornelius Rea 
(1830-1888), žymus ameri-

• Agoult, Marie de Flavig- 
ny (1805-76),. žymi autorė 
francūzė, rašiusi po vardu

Agricola, Cnaeus Julius 
(37-93 m. po Kr.), romėnų 
valstybės ir visuomenės vei
kėjas, istoriko Tacito uoš
vis. Vyriausias romėnų ka
riuomenės vadas Britanijo
je ir jos gubernatorius. Jo 
laivynas apiplaukė aplink 
visą Britaniją, įrodant, jog 
tai tik didelė sala. Jisai pa
statydino Anglijoj dvi eiles 
fortų, atremt įsiveržėliams 
iš jūrų; tų fortų liekanos 
net iki šiol užsilikę. Agri- 
colos sugabi darbuotė Bri
tanijoj nepatiko Romos im
peratoriui Domitianui, ku
ris atšaukė jį Romon ir gal 
nužudydino.

Kad Anglija ir Kanada: 
sukėlė trukšmą prieš taria
mus šnipus, kurie, girdi, iš- 
davinėję Sovietams atomi
nius sekretus, tai daugeliui 
žmonių žingeidu, kas pačio
je Sovietų Sąjungoje buvo 
žinoma apie atomų skaldy
mą. Tą klausimą nagrinė
ja profesorius Gerald Oster 
žurnale American Review | 
on the Soviet Union ir pri-, 
mena šitokius dalykus:

Jau 1932 metais trys So
vietų mokslo įstaigos tyri-! 
nėjo būdus, kuriais galima 
būtų skaldyti atomų bran
duolius. Visos trys įstaigos, 
be kitko, turėjo po gramą 
radiumo. Radiumas yra to
kia medžiaga, kuriai be- 
spinduliuojant jos atomai 
mažu-pamažū patys ardosi. 
Sovietai pirm karo ir laike 
jo pasistatė ciklotronų, tai 
yra, mašinų, kuriose skal
domi atomų branduoliai. 
Ukrainos Fizikos - Techni
kos. Institutas turi pus
penkto miliono voltų van 
der Graafo rūšies elektro- 
statišką mašiną, kuri taip 
pat gali bombarduoti ato
mų branduolius. Be to, So
vietai turi mažesnių mašinų 
atomam skaldyti, kurios 
taip pat svarbios. Dabar' 
Sovietų Sąjungoj planuoja
mi ir galingi betatrondi 
skirtingos rūšies mašinos, 
naudojamos atomam ardyti.

Rusams priklauso vieni 
iš puikiausių pasisekimų 
atominių branduolių skal
dyme kosminiais (visati
niais) spinduliais, rašo

BOLOMETRAS—MOKSLO “AKIS” TAMSOJ MATO PER 15 MYLIU
Per pagerintą mokslinį 

prietaisą, vadinamą bolo- 
metrą galima matyti daik
tus visiškoje tamsoje per 10 
iki 15 mylių. Naudojant šį 
instrumentą, taip pat gali* 
ma nutraukti fotografinius 
paveikslus tamsiausioje 
naktyje. Naujuosius bolo- 
metro pagerinimus' išrado 
Johns Hopkins Universiteto 
profesoriai Baltimore, šis 
išradimas 
karinių

buvo laikomas 
retu, nors ir po

karo kai kurie jo dalykai te- sienos jau eis nematomieji 
bėra slepiami.

Bolometras yra nesunkiai 
panešamas. Į bolometrą vei
kia nematomieji šilumos 
spinduliai, vadinami infrcv- 
raudonumo spinduliais. To- 

nematomus spindulius 
išduoda kiekvienas daiktas, 
kuris bent kiek šiltesnis už 
aplinkinį orą. Jei sakysime 
oras bus 30 laipsniu šalčio
žemiau zero, o nąmo sięna 
28 laipsnių šalčio, tai nuo

infra-raudonumo spindu
liai. Žmogaus kūno šiluma 
taipgi skleidžia tokius spin
dulius. Todėl, naudojant 
bolometrą, galima žmogių 
matyti ir nufotografuoti 
net “akliausio j e” tamsoje.

Dalykas tame, jog kai tie 
šilumos spinduliai atsimu
ša į bolometrą, tai jo elek- 1 • v 1 * • 1 •

tomuosius spindulius. 
Šiltesni nematomieji 
spinduliai tada tampa švie
sesniais, o vėsesni' spindu
liai ne tokiais šviesiais. Sa
kysime, jei žmogaus galva 
šiltesnė, negu rankos, tai 
galva tamsoje per bolomet- 
rą atrodys šviesesnė už ran
kas. Kadangi įvairios kūno 
dalys turi skirtingą laipsnį V • "I 5 ♦ • 1

ligų ištyrimui.
Amerikonai, kurie suse

kė daugelį vokiečių karinių 
slaptybių, pranešė, kad vo
kiečiai ir mūšių lauke jau 
vartojo tokius bolometrus. 
Su tų instrumentij pagalba 
naciai galėjo tamsoje patir
ti talkininkų pozicijas ir jų 
įrangimūs. J. C. K.

—----------
prof. Oster minimame ame-; 

! Ūkiniame žurnale ir tęsia:
Rusas D. Ivanenko žurna- J 

le Nature pats pirmutinis 
nurodė 1932 metais, kad

7 'JM

atomo branduolys turi susi 
dėti iš protonų su teigiamą
ja - pozityvine elektra ir ■ j 
neutronų, kurie yra “bepu- 
siški” kas liečia teigiamą
ją ir neigiamąją (negatyvę) 
I elektrą. (Tačiaus paprastai | 
sakoma, kad anglas James 
Chadwick .atrado neutroną.

1 tais pačiais metais.)
Teorija apie atomų bran

duolių skaldymą priskaito- I 
ma danui Niels Bohrui, betupi 
Sovietą mokslininkas J, 
Frankel pats priėjo supra- į 
timą apie jų skaldymą.

Prof. Oster teigih, kad 
sovietiniai mokslininkai ži-’UJ 
no jo tiek pat apie atomų 
branduolių skaldymą, kaip 
ir amerikonai. Jis tvirtina, j 
kad rusams gerai žinomi 
būdai, kuriais galima pri
verst atomus urmu sprogti • 
ir atmininę jėgą išvystyti. U 
Sovietų mokslininkas A. E/.il 
Brodski jau 1939 metais iŠ- W 
vystė prietaisus, kuriais I 
“iškošiami” bombiniai ura-* 
niumo 235 junginiai iš pa
prasto tingiojo uraniumo į 
238 junginių.

Apžvelgęs atominius So-* 
vietų pasiekimus, todėl, 
Waldemar Kaempfert, New 
Yorko Times mokslinio sky- ; 
riaus vedėjas, sako:

“Turint visa tai omeny- ! 
je, mūsiškiai (amerikiniai) 
mokslininkai teisingai tvir- \ 
tina, kad rusai taip pat gali 
pasigamint atominę bombą IĮ 
ir kad jie gali išvystyti bū- : 
dus atominei jėgai pavartot 
pramonės reikalams.”1 N.M.

Prez. Tr u manas sakė, nė- 9 
ra pamato keliamai naujo | 
karo baimei.

■X.

čia nematomuosius spindu 
liūs jau į šviesesnius, ma

tai manoma, kad bolomet- 
ras patarnaus ir kai kurių

Washington.— Paleista iš 
dar 47,000 karo

Maskva. — Aukščiausia h 
Taryba (sovietinis seimas) 
užgyre sujungimą armijos, £ 
laivyno ir oro jėgų bendroj I 
Stalino komandoj.

Talkininkai duos japo
nam 7 milionus svarų miltų.

E/.il
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Borough of 
be consumed

at 38 Bogart Street, 
Kings, to

Ift

i
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e tvirtas Puslapis

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 
Brooklyn, County of 
on

■tyqr.rj yy urywny

Pirm « di on fa. Tfavn 1R, 1046

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
<166 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
DW 105 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS SLEPIAN 
D-B-A Metro Wine Co.

St.. Brooklyn, N. Y.1080 Fulton

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

Control Law at

NOTICE is 
WR ,97 has 
to sell wine 
the Alcoholic Beverage
1080 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SLEPIAN 
(D-B-A Metro Wine Co.)

1080 Fultpn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 82 Wither St. also Rear of 221-5 Meeker 
Ave.. Borough of Brooklyn, County of Rings, 
to be consumed on the premises.

ROSA BAMONTE 
(Wither’s Grill)

82 Wither St., also Rear of 
22t-5 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
J07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 968 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the
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the premises.
BOGART ST.

Bogart St.,
TAVERN, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3576 has been issued to flic undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail lender 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 457 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■ < >

EDWARD TUHAL
457 Myrtle Ave., 'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I^»w at 6802 -- 
Brooklyn, County 
on the premises.

IDA VOGEL
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

of Kings, to be consumed'

6802

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1475 hjis been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

law at 1304 — Avenue D, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

CORNELIUS CAREY
RUPERT KINZELMANN 

(Bob’s Tavern)
Ave. D, Brooklyn, N.4304

&

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PASQUALINA FRAZETTE
120 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

968 Coney

JOSEPH PUGLIESE
(Vesuvius Rest.)

Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
La wat 878 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

KANILL CORP.
4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

878

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 480 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 523 
County 
premises.

beer and wine at retail under Section
the Alcoholic Beverage Control Uw

Evergreen Ave.,
of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby giveh that License No. 
RL 6869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1674 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL HENRY 
1674 — 10th Ave..

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
10th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed

FRANK
523 Evergreen Ave.,

ROTH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is .hereby given that License No. 
RW 204 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 559 
County
premises.

JOSEPH BONFIGLIO
' 559 Lz>riiner St., Brooklyn, N. Y.

beer and wine 
the Alcoholic 
Lorimer St., 
of Kings, to

at retail under Section 
Beverage Control Liw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 192 has been issued to the undersigned 

sell 
107 of

beer and wine 
the Alcoholic 
Lorimer St., 
of Kings, toCounty 

premises..
MICHAEL

615 Lorimer St.,

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

& CYRIL QUINLAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVAN CHOMUK 
(Penn. Bar & Grill)

217 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

CAMUSD
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RW 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8915 — 1st Avenue, Borough of Brooklyn.

J" '< ar rvf 6r» Vw. u»»z^n t,f)P

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey Street .Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
(Parkview Tavern)

873 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

.Cpunty of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 964 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. McGRATH & 
PATRICK CARNEY 

(McGrath's Anvil Inn)
Coney Island Ave., Brooklyn, N- Y.

NOTICE 1s hereby piren that License No. 
RL 6275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section^ 107 'of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 428 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1583 lias been issued to the undersigned 
to sell b^er, wine and liquor at,retail npder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 474 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HEISSER SQUARE REST., INC. 
474 Knickerbocker Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10846 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HARRY
383 Nostrand Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LERNER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 217 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Taw 
at 121 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE SCAROLA
121 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

•>64

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bėverago Control 
Lhw at 998-1000 Coney Isl. Ave., Borough of 
Brooklyn,’ County of Kings, to’be 'Consumed 
on 11 ■- ------the premises. \ ,,

PATRICK CARNEY &
PATRICK' J. McGRATH

(Parkville • Inn) ■ >
998-1000 Coney ’Island Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL ,*920 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 891 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the jiremises.

STANLEY ADOMAITIS 
(Stanley’s 'Rest.) ''

891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8529 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 402
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN, INC.
6th Ave., Brooklyn, N. Y.

55th Avenue, Borough of

402

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3049 — Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT JELALIAN & JOSEPH DeJOSEPH 
3049 — Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 282 Smith Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby (given that License ,No. 
RL 5077 has been ipęucd to the undersigned 
to sell beer, wine" and liquor at retail .‘under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1029-31'. Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEK LI R, INC. . ‘ .
1029-31 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 1104 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHULTZ 
1104 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4317 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317 — l’8th Ave., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
18th Avenue, Borough of 
of Kings, to be -consumed

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1476 has been issued to the undcrigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 194 Livingston Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS RESTAURANT, INC.
194 Livingston St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1483 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 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE .TETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1816 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET
(Driggs

676 Driggs Ave.,

PIVORA1TES
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thait License Noi 
RL 5060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 411 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' ■ >. JOSEPH ZEID AT t v
411 Grand St., Brooklyn, N. Yv

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6293 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor.pt retail under 

Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of

Section 107 of the
Uw at 904 — _ _ ______  _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • ,

FRANK ' KLQNOWSKI
804 — 3rd Ave., I Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11817 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
118 North 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
4th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
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GIUSEPPE TUDISCO 
(D-B-A Sorrento Pizzeria & Rest.) 
Smith St.. Brooklyn, N. Y.

118 North
JOHN GORZELANY
4th St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
409 Hewes 
County of 
premises.

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby giVcn that License No.1 
RL 4269 has been issued to (he undersigned 
to sell beer, wine'and’ liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1) 40 Manhattan Ave., Borough ęf 
Brooklyn, County of Kings, to be consume!! 
on the premises.

R. S. T. Bar & GRILL; INC.
1140 Manhattan Ave., Brooklyn,' N. Y.

• . I ■ I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winq and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1064 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I,aw at 716 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

. TONY DOWKONT 
(Tony’s Rest.)

716 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 6576 has bceni issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 920 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES ALBEN
Ave., Brooklyn, N. Y,920 Jamaica

hereby given that License No. 
sheen issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is
RL 1953 ha 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at ■ 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASTON PIERSON & MAX FRAENKEL 
(Club 880)

880 Jamaica Ave., Brooklyn, N. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6560 has been issued to the undersigned 
to sell beet', wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at |067 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. f

ANTHONY PAPIDOCKA 
(Clover Bar & Grill)

1067 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5154 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 822 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FERDINANDO INGANAMORTO 
(Gatesway Cafe)

822 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that
RL 1416 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2108 Fulton
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH
2180 Fulton St.,

Incense No. 
undersigned 
retail under

Street, Borough of
Kings, to be consumed

ARAGONA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1825 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 551 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY
5 th

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

551 Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 11638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

409 Hewes

JOSEPH B. KATZ 
(Joe’s Delicatessen)

St., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No.

394 'Etna
WILLIAM WIECHMAN 
St.. / Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE
RL 1436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 61 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, Count*' of Kings, to be .consumed 
on the premises.

PAULINE BALKO
Ave., i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 8101 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 254 Sumner Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JACOB 
Joan

254 Sumner Ave.,

Kinge, to be consumed

M. ULISS 
Tavern 

Brooklyn, N. Y.

51 Kent

NOTICE is hereby given that License No’. 
RW 220 
to sell beer 
1071 of the 
at C326 — 
County of 
premises.

has been issued to the undersigned 
and wine 
Alcoholic 
Ave. N, 

Kings, to

•t retail under Section 
Beverage Control Lhw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ADOLPH KOLB
6326 — Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE th hereby given that License No. 
RW 720 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-5 Strauss St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HYMAN HAINICK
1833-5 Strauss St., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1501 Newkirk Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORTIMER STEINBERG
1501 Newkirk Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I»aw at 59 I>afayette Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

59 REST.. INC.
59 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 131 Harrison Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEVERINO BASILICO
131 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RW 527 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 206 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the1 
premises.

STEPHEN MA1DL
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No. 

RL 7270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of » 
be consumed

NOTICE is 
L 695 has 
to sell wine 
107 of the
at 1434 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
1434 Nostrand Ave., 
County of Kings, to be 
premises.
HERBERT E. BERRY & 

Nostrand-Church Wine

Brooklyn. N. Y. 
consumed off the NOTICE is hereby given that License No. 

RL 3576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 Meeker Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 627 Central Avenue, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

M. HEBERLING
(Evergreen

627 Central Ave.,

ELSIE IMGRAM
& Liquor StoreNOTICE is hereby given that License No. 

RL 4273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
(Norman Bar & Grill)

Norman Avf., Brooklyn, N. Y.

KARL& W.
Tavern)

Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8472 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the 
Law at 790 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

J ELS 
790 — 3rd Ave.,

Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to bo consumed

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

Alcoholic Beverage Control Law
wine
the
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given thfct License No. 
RL 8133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^w at 8 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS AMATO 
(Highland Bar & Grill)

8 Saratoga Ave;. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37 Varick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRITZ HOERAUF
37 Varick Ave., Brooklyn, N. Y.

120

NOTICE is 
L 5143 has 
to sell 
107 of 
at 229 
County
premises.

JIMMIE C. CLARK
229 Saratoga Ave., Brooklyn; N. Y.

CORPORATION
Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

RL 1864 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 152 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUROWIEC
152 Driggs Ave., Brooklyn. N. Y.

License No. 
undersigned 
retail underNOTICE is hereby given that License No. 

RL 1478 has! been issued to the unejersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 1168 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

• on the premises.
MORRIS SCHWARTZ

1168 Liberty Ave. , Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
; been issued to the undcrigncd

& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
16th Ave., 
Kings, to

NOTICE is 
L 5439 has 
to sell wine 
107 of the 
at 4104 — 
County of 
premises.

3915 —

No.
Telef. HUmboldt 2-7964

ARDEN

4104
be consumed on the J. J, Kaškiaucins, M. D

530 Summer Ave Newark, N. JNo. MILLSTEIN Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

281 New
Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS

be consumed on the

of

wine
4723

Kings, to the

581 Grand

No.

676Kings, to be consumed off the

483 Utica

965

the

Laidotuvių Direktoriai
636 Lorimer Brooklyn, N.

No.

the

SANTARE &

2505 Ave., Brooklyn, N, 231 So. TEL. MARKET 2-5172
No.

the

Y.

No.

Kings, to be consumed
theKings, to

Y. 426

No.

Brooklyn, N- Y-Brooklyn, N- Y.

558 Greene

852 Utica

NOTICE
RW 207

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undcrigncd

& liquor at retail under Section

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control

4th . Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

of Kingą, to be consumed

is hereby given that 
has been issued to the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Lots Avenue, Borough qf 

of Kings, to be consumed

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

premises.
ALLICINO

NOTICE 
RL 1838

Street, Borough of
Kings, to be consumed

SALERNO
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1350

M. KOELSCH 
Bar fc Rest.)

Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

lie re by given that License 
been issued tb* the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law

BESSIE
1029 Bedford Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

issued, to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed

RAND
Brooklyn, N. Y.

ESPOSITO
Brooklyn. N.

at retail under Section 
_____ __ ______ ___ iw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that 
RL 1481 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1469 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM LUBINSKY
1469 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 6109 han been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 6718 Ft. Hamilton P'way, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTWAY BOWLING CENTER, INC. 
6718 Ft.

CARL
861 Glenmore Ave.,

Grand Street, 
of

I’ENCAK
Brooklyn, N. Y.

JACK 
5th Ave.,

& MARTIN HOGAN 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

HERE’S DINER. INC.
1st Ave., Brooklyn, N.

A 
hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor 
Alcoholic

NOTICE is 
L 822 has 
to sell wine 
107 of the
at 852 Utica. Ave., 
County of 
premises.

NOTICE is 
L 202 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1029 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FOTI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 6006 has 
to sell wine 
107 of the
at 433 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that 
RL 7114 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section ’107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 385 Arlington Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to'be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS
(Wine & Liquor)

16th Ave., Brooklyn, N. Y.

WILLIAM WILKS
St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 6411 has 
to sell wine 
107 of the
at 2505 Tilden Ave., 
County of Kings, to 
premists.

CARMINE A,
GERARD J. BOZZONE 

Tilden

JACK KRASNER
Ave., Brooklyn, N.

JOHN S. SHOCK
Ave., Brooklyn, N. Y.

MANN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1019 has 
to sell' wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 6408 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MAILLET
6408 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

VICTOR ZR1KE 
(D-B-A Greene Wine it Liquor) 

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE la 
L 5412 has

I to sel| witje 
107 of the
at 286 Ridgewood Ave.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM «. HESS
246 lUU^ewvyd Ave., Brooklyn, N. Y-

.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer and wine at retail under Section 
J07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112 Jackson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
112 Jackson St.,

NOTICE is hereby given that License 
RW 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail .under Section 
107 of the Alcoholic, Beverage ’ Control law 
at 861 Glenmore Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 219 Calyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. McAULEY
219 Calyer St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6848 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 281 New 
Brooklyn, County 
on the premises.

LEO
(New Lots Bar & Grill) 

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1324 has

' to sell wine & liquor at retail under Sectio 
107 of tne Alcoholic Beverage Control La 
st 584 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1200-02 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s De. & Rest.)

1200-02 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 7503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 537 Marcy 
Brooklyn. County of 
on the premises.

ALBERT 
(Marcy

537 Marcy Ave.,

is hereby given that License No. 
lias been

| to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4723 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

GEORGE JOYCE 
(Emerald

— 4 th Ave.,

NOTICE 
RL 6279 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 638 Bergen ■ Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

CHAS. D, BRYAN 
(Vanderbilt Grill)

638 Bergen St., Brooklyif, N. Y.

NOTICE is 
L 5200 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 636 Lorimer St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DANIEL J. SCOTTI & 
DANIEL E. PICCIANO 

(Lorimer Liquors) 
St..

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«aw at 1325 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premijte<.

CHARLES QUANTARARO 
(Friendly Tavern)

1325 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1612 has been issued to the undersignod 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 Oakland 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANNA
407 Oakland St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1453 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1696 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KEARNS & JAMES MULLEN 
1696 Broadway, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
676 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises. .

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-50U

MATTHEW P. BALLAS

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage' Control Law 

BorougK of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
L 962 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I«w 
at 558 Green Ave., Borough of Brooklyn, 

E County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6574 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 965 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
Broadway, Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

RL 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1048-64 Ocean P’kway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tbt premisos, 

s NICHOLAS SCANDORE 
(Parkville Amusement Center)

1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1854 has been issued to the undersigned 
•to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 773 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. - i

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy’s)

773 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Yj

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

431 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 722 Coney Island Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. VICTOR LAZARO 
(Vic’s Rest.)

722 Coney Itdand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1288 has been issued to the undersigned 
to sell boe^, wine and liquor "at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i«w at 2041 Fulton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the

THOMAS 
2041 Fulton St., 
20 Somers St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1960 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTL1N 
1960 Flatbush Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 231 So. 
Brooklyn, County 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(Aumann’s)

•ith St., Brooklyn, N. Y.

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

to sell , beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 681flf — 
Brooklyn, County 
on the premises.

. JOHN V. GALLAGHER
6816 — 4lh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7422 has been Issued to the undersigned 
to sell bee?, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

FRANCES
(Devaney's

Prospect Ave.,

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1424 haa been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Patchon Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMĘS MORAk
139 PuUdjeu Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cojmty of Kings, to be consumed 
on the i>remiscs.

JOHN EMPEROR 
(Emperor’s Tavern)

253 Troy Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that 
RL 6995 has been issued to tho 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1337 Bushwick Avonuc, Borough^ of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

BUSHWICK HOFBRAU. INC.
1337 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<t>

<!>

<♦>

[>

Į)

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori graliai 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)

■............ iii""............. ............... . ........

BROOKLYN, N. Y
/ Telefonas EV. 4-8698

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
I

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*
Mylimiems Pašarvoti Dovanai į

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktj, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarųavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St. * 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

liquor.pt


Pirmadienis, Kovo 18, 19^6

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

48

apmusu

39

hereby given that License No.

PRANEŠIMAI
195 N. Y.se-

(67)

Kings, to be consumed

2128 (64)

(67)

UŽBAIGĖJAI—-TAISYTOJAI

REIKIA
N. Y.138

MOTERŲMERGINŲ

(65)

Y.

THOMAS S. TARANTO
VITAMINŲ SANDELIS Bergen Turnpike ir Teaneck Road

Ridgefield Park, N. J$2.25 N. Y.

t

PATYRUSIOS40c

OPERATORES

N. Y.

COTTON WASH DRESSES-106

(66)

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS
N. Y.

LINKSMOS APLINKYBES25c
MAINE 2-6789.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI(65)

Kings, to be consumed
35c

ALLENTOWN, PA.
25c

$1.00

25c

30c

1823

49

Reumatiški Skausmai 4419

63 York

■

BACK PLASTER

30c
25c
15c

60c 
85c 
85c 
85c 
30c

60c
60c

Borough of 
be consumed

75c
15c
25c

$2.50
35c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

60c 
60c 
85c 
60c 
60c

$1.25
$1.25

lovoj, *00 ............................ ..........
užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo .....................
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiškų sausgėlų ..................

Marijos Alyvų Kalne .........
Nauda ir Sūrių Padarymai 

Knyga, su paveikslais, apda-

35c
75c

35c
35c

20c
35c

30c 
25c 
25c 
35c 
35c

$1.25
$1.25

$1.50 
25c 
15c 
50c

NOTICE is 
RT.

$1.25 
85c

Borough of
Kings, to be consumed

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue.

of Kings, to

$1.25
$1.00

DE MAYO
Brooklyn, N. Y.

the premises.
ISIDORE II. BRENNER 

(B. 
Flatbush

RUCINSKI
Brooklyn, N. Y.

the premises. \
WILLIAM WARANITSKY- . <

Johnson Ave., *> Brooklyn, N. Y.

39
Graham

J. . VESCE
Brooklyn,

$2.25
minėtų

JAUNA MOTERIS, dirbti lengvą namų 
darbą. Puiki alga. Guolis ant vietos. 

Skambinkite prieš 10 A.M.
MANSFIELD 6-8241.

LEVINE 
Brooklyn, N. Y.

& B. Bar and Grill)
Ave. Ext.; Brooklyn, N. Y.

Law at 63 York 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN J. 
St.,

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
Prie vaikų Šokiam Kostiumų.

489 Washington Ave., Brooklyn, N. Y. 
(Arti Fulton Si.).

Telefonas

the premisos.
GRAHAM AVE. CORP.
Ave., Brooklyn, N. Y.

SUDIEV

SIRENŲ GĖLAI

Stebėtinas Bogomoleco 
Išradimas

džiama ACS į kraują, tai 
žiurkės gyvena jau 5 metus. 
Vadinasi, ACS 66 nuošim
čiais pailgina tų gyvūnėlių 
amžių. “Tatai leidžia spė
ti, kiek jis galėtų pailginti 
žmogaus amžių,” sako mok
slinis amerikonas Ratcliff.
Dr. Bogomolec — Politines 

Kalines Sūnus
Dr. Aleksandras Bogomo

lec yra ukrainas 65 metų 
amžiaus. -Jis gimė Lubian- 
kos kalėjime, kur jo motina, 
medicinos studentė, buvo 
užrakinta už politinį veiki
mą prieš caro valdžią.

N. M.

Bethleheme kaujasi žydai 
su anglais.

Maloniam palengvi
nimui bandyk šj šva
rų, lengvą, patiki in- 
tą būdą atliuosuoti 
paprastą st rėnų gė
la. Tik uždėk vieną 
Johnson’s BACK 
P LASTER’I ant pat 
skaudamos vietos.

Švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO jum 
nugarą, lengvina skausmą ir suštyvėjimą. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per
šalimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai! Pagamina Johnson & Johnson. 

Visose vaistinėse.

f.
TO

Laiavfl—Liberty, Lithuanian Daily,
..... ........■ ■ i—Mull i n K. i, i. ....... .............    m . . ......................

PenKlfls Puslfipli

REIKIA
PLYTNYČIAI UGNIAKURIŲ

PLYTŲ SUDESTYTOJŲ
IR ’ . 11

'PLYTŲ MĖTYTOJŲ
Sayre & Fisher Brick Co.

SAYREVILLE, N. J.
(69)'

Tyrinėjama, kas ^paskatino 
šešias jaunas kalines 
ti iš daboklės New 
Kaltinamos, kad jos 
sios sargybinę.

išsiverž-
Yorke.

Ketvirtadienį pribuvo į New 
Yorko portą laivas su 432 
nuotakomis, daugiausia fran- 
cūzčmis. Jos atsivežė 18 kūdi
kių, kurių du gimė ant laivo.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1386 h'us been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevbrage Control 
Law at 48 'Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6317 ha sbeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 39. Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

TUOJAU REIKALINGI 
STALIORIAI-SUSTATYTOJAI

Moderniška Dirbtuvė
Nuolatinis Darbas

"V iršlaikiai
HUDSON MILLWORK PRODUCTS CO, *

1301 ADAMS STREET, HOBOKEN, N, J.
” ■ >• . (64)

The Coopersburg 
Clothing Co.

Užsiimanti 
Išdirbimu

ARMY JACKETS

NEWARK, N. J.
Sietyno ’ Choras kviečia visus 

nesnius narius, kurie dalyvavote 
Chore, nėr skirtumo kaip seniai jūs 
nesilankėte repeticijose, esate prašo
mi grįšti atgal į Chorą. Taipgi jau
nimas labai reikalingas Chorui. Cho
ro mokytojas Walter Žukas. Repeti
cijos įvyksta kiekvieną trečiadienį. 
Kviečiame dalyvauti chore, seni ir 
jauni. — Paul Casper. (64-65)

NOTICE is
RL 7799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 195 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALOMON SCHLEFKA & 
CLARA PROFFER 

(Sutter Bar & Grill) 
Sutter Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1554- has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2128 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK
(Vermont Bar & Grill) , 

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given - that License No. 
RL 5048 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of die Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH
158 Norman Ave.,

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

t Nuolatinis Darbas
Gera Alga

HORO-LITE
104 SOUTH 4TH STREET 

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3064

AUKŠTOS ALGOS DAR VIEŠPATAUJA 
VISOS UNIJINĖS PAŠALPOS 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

OPERATERKŲ
RANKINIŲ SIUVĖJŲ REIKIA

Kreipkitės į

BAYONNE, N. J.
susirinkimas
19 cl., 7:30 
Draugai bū- 
susirinkime,

ALdLd 212 kp. 
įvyks antradienį, kovo 
v. v., 2 W. 22nd Street, 
tinai dalyvaukite šiame 
nes komisija išduos raportą iš atsi
buvusio bankieto ir bus drg. Buknys, 
su labai svarbiais reikalais. P. Ja
niūnas, sekr., (63-64)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3138 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CURT SCHIEGNER
(Norwood Palace ‘Rest.)

Fulton St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 125 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI

PATYRŲ
BRIE IŠTISINIŲ DIRBINIŲ 

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST., 
NEW YORK CITY.

Coopersburg 
Clothing Co.

691 N. ULSTER ST. ' 
ALLENTOWN, PA.

(Rear of Rittersville Fire Co.)
Phone Allentown 8-75(16

-

. REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, pageidaujama, kad mokėtų 
visą ūkės darbą, kaip akėti, arti, 
karves melžti ir taip toliau. Taipgi 
pageidaujame, kad atsišauktų blai
vas ir darbštus asmuo. Dėl daugiau 
informacijų, prašome telefonuoti ar
ba asmeniškai kreiptis pas: Joseph 
A. Jusaites, R. D. 2, Michigan Farm, 
Middletown, N. Y. Telefonas Middle
town 74956. (63-68)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1617 has )>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law nt 8608 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN FOG LIN & MORRIS 
8608 — 4th Ave. .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1001 —- 60th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GAME REST. CORP.
1001 — 69th St., Brooklyn, N. Y.

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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 Braąd 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 Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusi 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 477 Rogers Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH
477 Rogers Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1354-58 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JUSTIN LOWENBERGER 
(D-B-A Unity Delicatessen & Bar) 

1354-58 Bedford Ave., Brooklyn, N.

PRIE OFISAM RAKANDŲ 
Turi būti patyrę

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS

REGAN FURNITURE CORP
270 MADISON AVE., NEW YORK CITY. 

KAMPAS 39TII STREET

Šveicarai Reikalauja Neduot 
Frankui Ginklų

PATYRUSIŲ NUSTATYTOJŲ
IR

MERGINŲ ABELNAM DARBUI

sandelis knygų
IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ..............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

Raginis, Gražios pasakos ................
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš menkės ......................
Dainų Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ..... ..........................
Laime ir Planetos .............................
Oficicrius ir Kareivis ........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su vist} planetų pa
veikslais ........................ ................. .......
Detroite Lietuvių Byla už. Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ......................
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynėjc ..................
Burykla ir Burtininkas ..................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas .............

Sapnas 
Karvės 
Sapnų 

ryta
Kapitonas Velnias, 400 pusi. .J........
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ....... .....i..................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagclbos .. .1..............
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apio 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jqs yra ir kur galima g«uti ........

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų .........

Grigorius, kuris buvo prirakytas ant 
salos tier 17 metų, graži apysaka .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebuklingas Zerkolas ..........................
DvarlnS Pana .......................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į Šv. Žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės ..*..............
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ...................................
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų ............................. ..

Nuo Veneriškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Bai

lių, Vėžio, Rožes ir 1.1...............
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ..............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas .................. ..... ..
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapin- 

ti *
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas,, prašalina pleis

kanas ................. .............................
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio Ilgos ir jos kraujo už

teršimo ........................................ .
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap

degintų, nubrūžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau .......................................

Norintieji įsigyti bilc vieną iš virš 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu:

M. BUKAITIS
334 Dean St., Spencerport, N. Y,

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 660, Newark L

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14 18 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 282 Fiatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at* retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN
(Martin’s Bar & Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 29G Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. SWEITZER 
296 Nassau Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 420 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ISA BEL
420 Graliam Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 -Of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

399 NOSTRAND REST. CORI*.
399 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. U ASSELM ANN
(Adm. Harry A. Hasselmann)

Ocean Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 49 Ten 
Brooklyn, County 
on

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Eyck Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

the premises.
JOHN BALEZENTTS 

(Bar & Grill & Rest.) 
Ten Eyck St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ANTONIA GRIMAUDO 
(Columbus Bar & Grill)

244 Ixndmer St.. Brooklyn, N.

NO'ITCE is hereby given that License No. 
RL 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4419 — Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. HYLAND 
Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to bo consumed

HAGGERTY 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
•ft L 5-127
to sell beer, wine jind liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

NAPLES OPERATING CORP.
161 Montag St Brooklyn, N. Y.

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

Geneva, Šveicarija. — 2,- 
000 šveicarų demonstravo, 
šaukdami sustabdyt ginklų 
pardavinėjimą Ispanijos fa-. 

Demons frantai 
rezoliuciją, reika-

šistams 
priėmė
Jaudami, kad Šveicarija su
traukytų diplomatijos ry
šius su Franko diktatūra Is
panijoj.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wintt Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 Flathush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

hereby given that License No.
1731 has Ix.-en issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3294-6 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
PETER JANKUS 

(D-B-A Logan Inn)
3291-6 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 890 Nostrand Avenue, (Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PETER F. BRENNAN & GEORGE DUFFY 
890 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License i..,, 
RL 6552 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 1274 Fulton St. & 542A Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NORM ON D llEST., INC.
1274 Fulton St. & 
542A Nostrand Ave Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1749 has been issued to the undersigned 
co sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 653 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA R. ATH1NG 
(Bake’s Tavern)

553 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ^License No. 
RL 1867 has been issued to the undersigned 
to sell hcer, wine and liquor at retąjį under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042-6 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on tho premises,

MARGARET
(Mulligan’s

Nostrand Ave.,

Kings, to be consumed

1042-6

T. MULLIGAN 
Rest. & Bar) 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8058 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1289-91 Fulton St. & 630 Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on tho premises.

DURKIN’S TAVERN, INC. 
1289-91 Fulton St. & 
630 No/trand Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6855 has been issued to the undersigned 
Jo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3601 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HERMAN SWEEDLER & 
ISIDORE JAFFEE 

(Brooklyn Inn)
3601 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
t__________________________________

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6561 has been/issued to tho undersigned 
to tell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Throop Ave. & 674 B toad way, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri-Oorner Bar & Grill)

15 Throop Ave. & 
5574 Broadway, Brooklyn,- N. Y.

Moderniškai progresuojančioj Popierinių Dėžių Dirbtuvėje. 
Nuolatinis apskritų metų darbas. Vakacijos su alga. Laikas 
ir puse už viršlaikius. Gera proga pakilimui šioje senai 
įsteigtoje firmoje. Ridgefield Park nuo 1918.

P. S. Bušai No. 34 ir No. 122 pravažiuoja duris.
(64)

SKALBYKLAI DARBININKĖS
MERGINOS

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
CLIP OPERATORĖS

MERGINOS PRIE MARŠKINIŲ 
PROSIJIMO DEPARTMENTS 
KREIPKITĖS I MR. WARNER

GUEST LAUNDRY SERVICE
34-2G 70TH ST., JACKSON HEIGHTS, L. I.

Ind. Subve iki 65th St. Stoties 
BMT-IRT iki 74th St. Stoties.

(67)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
PRIE BLOUSES

Turi būt patyrę
Dirbti prie Singer Mašinų.

Sekšinų darbas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

LONG ISLAND PRETTY TOGS 
1184-6 BROADWAY,* HEWITT, L. I.

FRANKLIN 404
(66)

KAI KURIE AUGALAI 
GREIČIAU AUGA 
ŠALTAME RUOŽE

Kopūstai ir kai kurie kiti 
augalai greičiau ir didesni 
užauga Arktikoj, šaltajame 
šiauriniame žemės ruože, 
negu karštuose ruožuose 
arba vidutinės temperatū
ros srityse. Nors ten va
sara trumputė, bet per tre
jetą mėnesių saulė visai ne
nusileidžia, ir augalai gau
na ypač daug saulinių spin
dulių. Vasarą ten gali būti 
ir gana šilta. Taip antai, 
Fort Yukone, Alaskoj, vi- 
durvasaryj šiluma įvairiuo- 
ja nuo 65 iki 95 laipsnių per 
dieną.

žemė ten, kaip ir šiauri
niame Sibire, vasaros metu 
atšyla kelis iki keliolikos co
lių, nors giliau visuomet 
įšalusi.

Vis dar tebegręsė sviesto, 
kiaušinių ir sūrių išvežiotojų 
streikas unijos deryboms su 
savininkais vėl nusitęsus to
lyn

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

UŽĖMIMUI PILNOS 
PRODUKCIJOS

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

PHONE: ALLENTOWN 2-7189 
NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

(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 darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi. 

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

(67)

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78th Sts.)
(64)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisą

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

(X)

NAMU DARBININKft-VIRĖJA
Tokia, kuri įvertina gorus namus, mes »iū« 
loine darbą linksmoje apylinkėje. Guolis ant 
vietos ar kitur. Atskiras kambarys ir mau
dynė Ui, kuri pasirinktų gyventi ant vietos, 

^Gera alga tinkamai y patai.

Saukite TRAFALGAR 7-4718
Rytais ar Vakamh Po

(Ml

■*į>.
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Huntington, L. I Filmos—Teatrai
Glenn Gash—Gaškauskas

Avė.

kos

Pirkite Pergales Bonus!

Glenn Gash (Gaškauskas)

Valandos

ii

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

6-8 P. M.

Benny
grupe

vis 
šio

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Brooklyn 11, N. Y.

TFL. EVERGREEN 8-9770

8 vakar*
Penktadieniais Uždaryta

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais

' Trečiadieniais 
Penktadieniais

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y

TeL EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Palace Teatre
š e št a i s a v a i tei pasiliko 

žmogžudystės filmą “The Spi
rai Staircase.”

Valkų ligų specialistas 
nno 1908

TeL EVergreen 4-0038

Visomis miesto centro ir 
East Side subway linijomis iki 
23rd St. Parkas randasi prie 
23rd St. ir Madison Ave., New 
Yorke.

kasdien gamina

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Dr. Chas. Dumay 
^41 PENN ST.

(Tarp* Harrison Ir Marėj Are*.

B’KLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

išlaikymą taikos!
J demonstraciją kovo 
prievakari, tiesiai iš 

Madison Square Parke!

Kelrod is

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

F. W. Shalins
. (SKalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway.
WOODHAVEN, N. Y.

! t

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 <

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

v lūs ir 
sudarau 

!|\rikoniškais.
kalni esant

J padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-0191

Dvidešimt penki šimtai CIO Grover Whalen ir britų slap- 
unijistų atsiliepė į savo unijos tosios policijos (Scotland 

pikietuoti prie Yard) inspektorius iš viešbu- 
buveinės Waldorf- čio išvažiavo į Miesto Salę ofi-

šeštas Puslapis

NewWko^E^^Zinlos
Onos ir Aleko Gaškauskų 

sūnus Glenn’is pereitais mo
tais buvo pašauktas Dėdės Ša
mo laivyno šeimon, bot “užsi
baigus” karui vėl tapo paleis
tas namo. Dabar, 5 et. vasario, 
naujai pašaukė laivynan ir 
randasi Camp Pl ary, Virginia. 
Gyvendamas Huntingtone da
lyvavo sporte, ypatingai “beis- 
bolės” žaismėse! Tarnaudamas 
laivyne irgi stengiasi toj p;P 
Čioj sporto šakoj dalyvauti ir 
kada nors “susiremti” su ar- 
miečiais.

Draugai Gaškauskai yra ge
ri Laisvės ir darbininkiško ju
dėjimo rėmėjai, priklauso prie 
Literatūros Draugijos 185 kp. 
Linkėtina jų sūnui Glenn’iui 
geriausio pasisekimo.

Gal Tame Kas Bendro 
Su Meile Karams

Buividas su Savo Pasekėjais 
(žeidė Jiirginę, Kaltina Kitus

Jeigu Norite, Kad Jaunimui 
Nereikėtų Mirti Svetur, 
Būkite Demonstracijoj

CIO Unijos, visi kiti orga
nizuoti darbininkai i)' , visi 
žmonės, kurie norite, kad mū
sų vaikams nereikėtų kariauti 
ir mirti betiksliame trečiame 
kare, dabar laikas prabilti!

Visi taikos mylėtojai daly
vaus masinėje demonstracijo
je, Madison Square Parko, šio 
pirmadienio prievakariais, tuo
jau po darbo.

Demonstracijos pradžia 5 
val# Ją šaukia National Coun
cil of American-Soviet Friend
ship, žymių amerikiečių suda
ryta organizacija, apimanti vi
sokių partijų, tikybų ir kilmių 
žmones. Apimanti visus, kurie 
nori draugingo su didžiuoju

kaimynų sugyvenimo ir tad 
pasaulyje.

Demonstracijoj kalbės eilė 
žymių žmonių iš vyriausybės, 
unijų, mokslų ir meno 'srities. 
Ateikite, išgirskite! Pridėkite 
savo balsą prie bendro šauks
mo už

Visi
18-tos 
darbo,

Radio City Rodo Naują 
Filmą “Gildą” 

Melodramatiškai romantiš
ka filmą, su Rita Hayworth, 
Glenn Ford ir George Mac- 
ready žvaigždėse, pradėta ro
dyti Radio City Music Hall, 
kovo 14-tą. P-lė Hayworth šį 
kartą išstoja kaipo amerikietė 
gražuolė šumniai puikaujanti 
po Buenos Aires vakarinius 
kliubus. Ford vaidina jos mei
lužį. šis — jo pirmas pasiro
dymas po sugrįžimo iš tarny
bos marinuose.

Didžiojoje scenoje taipgi 
naujas spektaklis “Curtain

Iūksiančiai CIO Narių 
Pikietavo Churchill’ą

pašaukimą pikietuoti 
Churchill’o 1.
Astoria viešbutyje pereito 
penktadienio vakarą. Ir jų en
tuziazmas buvo ne toks, gies
mė ne ta, kokią girdėjote iš 
susirinkusių viduje ponų laike 
Churchill’ui garbinti - vaišinti 

jbankieto, ne ta, kurią girdėjo- 
' te per radio.

Kada Churchill’o garbinimo 
giesmelė buvo giedama vidu
je, išlaukyje aidėjo tokia gai
da :

cialėms priimtuvių ceremoni
joms 11 :55 ryto. Lydimi., ofi
cialių miesto palydovų ir 6 
spaudos atstovų, mašinomis 
nuvažiavo puošniąja Park 
Ave. Prie viešbučio ir ant 
Park Ave. sveikintojai ir svei
kinimai buvo gana savi. Dava- 
žiavus 23-čią gatvę, stebėtojų 
eilės praretėjo ir sveikinimų- 
entuziazmo mažai besigirdėjo. 
Kelionė per finansinį distrik- 
tą vėl buvo smagesnė, motor- 
kada apiberta popieros laku-

Stanley Pradeda Naują 
Programą

Kovo 16-tą pradedama ro
dyti nauja Tarybų Sąjungos 
filmą “Dark is the Night,” 
Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke.

Talentinga jaunuolė Irina 
Radchenko vaidina rolėje did
vyrės gyvasties gelbėtojos ka
re, išgelbėtų lakūnų slėpėjos 
nuo nacių, parnešėjos jų pa
bėgimo. Su ja vaidina Ivan 
Kuznetsov, neseniai matytas 
filmoje “Moscow Skies” ir 
Boris Andrejevas iš “Two 
Soldiers.”

Brooklyno Paramounte
Yvonne De Carlo ir Carole 

Landis, vaidinančios spalvuo
toje “Frontier Girl” ir “Be
hind Green Lights,” pasilieka 
antrai savaitei Brooklyno Pa
ramount Teatre, prie Flat
bush ir DeKalb. Yra ir scenos 
aktai.

Daugelis veteranų dar 
negali užmiršti žiaurių 
paskiausio karo laukuose per
gyvenimų. Tik pamąstymas, 
kad galėtų būti kitas karas, 
veikiausia, dar baisesnis, juos ‘ 
sukrečia iki pat nugarkaulio į 
smegenų. Tad daugelis nuėjo ‘ 
pikietuoti Waldorf - Astoria 
viešbutyje sustojusį trečio .... 
ro piršlį Churchill’ą.

Pikiete tūlam veteranui 
skundžiantis, kad jis kelintas 
mėnuo tebeguli pas savo uoš
vius ant suolo, nes negali gau
ti kambarių, kas nors primi
nė, jog šiame pačiame viešbu
tyje yra gana kambarių — 
Churchill’as gyvena 9 kamba
rių bute (suite). Nustebęs, ant 
suolo gidėtojas, pradėjo svars
tyti :

— Dabar aš matau. Nuo ma
nęs* karas atėmė paskutinę lo
vą. Churchill’ui davė teisę už
imti net 9 kambarius bile kur 
pasaulio geriausiame viešbuty
je. Gal dėl to mudu taip skir
tingai galvojame apie karus.

“Wiqjiie, važiuok namo — 
mes nenorime karo.”

“Mums jau užtenka ašarų 
ir kraujo — dabar mes nori
me taikos.”

“Anglijos liaudis išspyrė 
Churchill’ą — mes taip pat 
jo nenorime.”

Ir kiti panašūs šūkiai aidė- 
i jo galingu choru ir matėsi 
i daugelyje iškabų, kurias uni- 

k^ijistai spėjo pasigaminti viena 
diena šauktai demonstracijai.

Pikiete dalyvavo atstovybė 
ir iš AFL unijų, taipgi kitų 
žymiausių vietos organizacijų.

Priimtuvės anaiptol nebuvo 
tokios sėkmingos, kokių, norė
ta ir laukta, neigi buvo pagei
dauto entuziazmo. Pikietas 
prie viešbučio, tankiai pasi
girstą šauksmai “važiuok na
mo” iš tėmytojų linijų pake
lyje į viešbutį, aštroka pasta
ba iš buvusio majoro La Guar
di jos, nebūvimas pokylyje 
daugelio Miesto Tarybos narių 
ir daugelio valstybių diploma
tinių štabų — visa tai rengė
jams ir jų “garbės svečiui” 
pusėtinai gadino ūpą.

Ponas Churchill, jo žmona,

kada apiberta popieros laku- Roxy Teatre
čiais iš mūąų šalies turto k on- j Pradėjo antrą savaitę filmą 
trolės raštingų. i “Sentimental Journey.” Sce-

Prie City Hali svieto buvoinoje šokėjai Hartmanai, taip- 
policijos pu-;gi grupė kitų dainininkų-ak- 

torių ir teatro baletas su or
kestrą.

nemažai, šimtai 
bliką prilaikinėjo nuo priėji
mo arčiau. Church ill’ui pasie
kus garsiuosius laiptus, staiga 
iškilo šimtai plakatų, pasmer
kiančių jį, kaipo karo kursty-1 
toją (war monger), pasigirdo 
baubimas ir čerškimas. Sekė 
organizuotu choru obalsių šau
kimas, banguojąs per visą pu
bliką, kilęs iš daugelio vietų. 
Grupės publikoje, šaukė:

“ChurchilPas nori karo — 
karo veteranai nori taikos.”

Paramount Teatre
Prie Times Square, trečia 

savaitė vaidina tymas juokda
riu — Bing Crosby, Bob Hope, 
Dorothy Lamour — filmoje 

To Utopia.” Scenoje 
Goodman su orkestrą ir 
kitų scenos menininkų.

Nors Laisvėje jau buvo ra
šyta iš kriaučių susirinkimo, 
įvykusio vasario 27-tą, ir apie 
Šv. Jurgio Draugystės rengia
mą vakarienę ir prisiuntimą 
15 tikietų, kad kriaučiai nu
pirktų, tačiau ir vėl reikia šis 
tas pasakyti-priminti.

Dabartinis skyriaus pirmi
ninkas, Buivydo pastumdėlis 
J. Glaveckas, tame susirinki
me, po perskaitymo laiško su 
tikietais, išdrožė prakalbą. 
Girdi, mes, piki, taryba, nere
komenduojame jums, kad 
pirktumėt šiuos tikietus, nes 
Jurgine pernai nepirko mūsų 
pikniko tikietų, tai ir mes ne
pirkime jų tikietų. Pridėda
mas, kad piki, taryba nedarė 
tarimo, pirkti ar nepirkti, Gla
veckas tik nepabaigė sakyti, 
kad mane Buivydas instrukta
vo šią prakalbą jums pasaky
ti. Bet kriaučiai, dar atsimin
dami šv. Jurgio Draugystės 
duosnumą iš praeities, vistiek 
nupirko 4 tikietus.

Bet dabar, Keleivio 11-me 
numeryje, Buivydas rašo iš 
kriaučių susirinkimo, savo ka- 
mandierišką titulą prisideng
damas slapy varde “Kriau- 
čius.” Ten jis prirašo nebūtų 
dalykų. Jis sako, būk komu
nistai esą; kalti, kad pernai 
Jurgine nepirko kriaučių pik
niko bilietų. O Jurgine, girdi, 
turėtų atsiųsti pas kriaučius 
komisiją ir atsiprašyti kriau
čių, tai -būtų galima kriau- 
čiam ir šv. Jurgio Draugystės 
nariam sugyventi ir vėl būtų 
galima tikietai pirkti.

šv. Jurgio Draugystė gavo 
laišką nuo kriaučių valdybos 
tuo klausimu, bet Šv. Jurgio 
Draugystės nariai ir valdyba 
suprato tą, kad komisijų ne
reikia siųsti ir nėra ko atsipra
šyti, o tik pasiuntė laišką, pa
sakydami ačiū už nupirkimą 
4 tikietų. Ba Šv. Jurgio D-tės 
nariai žino, kad per pastaruo
sius 4 metus, laike karo, šv. 
Jurgio Draugystė nerengė jo
kių pramogų, tačiau iš kriau
čių tikietus visada pirko, tik 
pernai atsisakė pirkti, šv. Jur
gio D-tė pernai sumažino sa-

vo nariams ligoje pašalpų, tai 
reikia ir daugiau iždą prižiū
rėti. O .antra, tikietų pirki
mas (perkant vieni nuo kitų) 
nėra niekas kitas, kaip tik pa- 
simainymas pinigais. O neren
giant savo pramogų, tik per
kant nuo kitų, tai jau draugi
jai nuostoliai.

Kada kriaučių iždas buvo 
labai mažytis, o kriaučiai ve
dė kovas už didesnį duonos 
kąsnį, tai šv. .Jurgio Draugys
tės nariai tada neklausė, ar 
kriaučiai pirks kokį tikietą, ar 
ne. Jie buvo pirrAutiniai į pa
galbą su auka. Ir aš, nežiūrėjęs 
į draugijos knygas, drįstu pasa
kyti, kad šv. Jurgio D-tė yra 
paaukavus virš 500 dolerių 
kriaučiams laike jų streikų.

Bet dabar Buivydas su savo 
pasekėjais jaučiasi drūti, nes 
kriaučių iždas siekia daugiau 
$30,000. šv. Jurgio D-tės iždas 
mažinąs, tad Buivydas jaučiasi 
galįs jurgiečius pagązdinti, 
nes Jurginės pagalba jam jau 
nereikalinga.

Daug kas gązdino pasaulį, bet 
kur jie dabar? J. Kairys.

William Globich Nori 
Susipažinti Su , 
Brooklyniečiais

Neseniai-atvykęs iš Wilkes- 
Barre, Pa., geras laisvietis 
WILLIAM GLOBICH, dabar 
įsigijo Bar & Grill biznį. Jis 
yra buvusioje Mažeikos vie
toje, 5402 Flushing 
Maspeth, L. L, N. Y.

Globich
valgius. Pas jį galite gauti ge
rus pietus ir galite pasįrinkti 
sulyg savo skonio likerių, vy
nų ir alaus.

Globich nori įsigyti plates
nės pažinties su maspethiečiais 
ir brooklyniečiais.* Jo vietoje 
puikiausia proga pasipažinti 
su juom pačiu ir įsigyti pla
tesnių pažinčių su kitais.

Amerikos Federacija Lenki
jos žydams balandžio mėnesį 
ves vajų surinkti milioną sva
rų drabužių. Mrs. Sidney Hill
man paskirta vajaus pirminin
ke.

Laukęs ir nesulaukęs mirties, 
nepakęsdamas blogos sveikatos, 
Pierce A. Coon, 76 m., nušoko 
mirtin iš Advertising Club 5-to 
aukšto, 23 Park Ave., New Yor
ke. Jip ten dirbo raštinėj per 
pastaruosius 10 metų.

Policija suskubo demons
trantus vaikyti, gaudyti, ravė
ti iš publikos. Sumedžiojo 13 
veteranų ir nuskubino juos į 
Oak St. policijos stotį.

Miesto ' Salėjn majoras O’
Dwyer įteikė Churchill’ui New 
York o Miesto Medalį ir certi- 
fikatą įvertinti jo darbui ka
ro laiku, ta proga pasakyda
mas trumpą kalbą. Į tai Chur- 
chill’as atsakė taipgi trumpa 
kalba.

Embassy Teatruose
Be kitų, rodoma filmą 

Churchill’o prakalbos, kuri 
pribaigė jame tą, ko nebuvo 
visiškai užbaigę Anglijos liau
dies balsai pereituose rinki
muose — pribaigė Churchill’ą 
vadą. Miniose Amerikos darbo 
žmonių pasiliko tik neapykan
ta ir kova trečio pasaulinio 
karo kurstytojui.
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Scena iš filmos “Road To Utopia,” Paramount Teatre, prie Times Square, New 
Yorke, komedijos su pašaipa bėgusių Alaskon turto jieškoti.
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Scenos Veikalai
Mylintieji gyvųjų teatrą su 

daug dainų, nepadarys klai
dos nuvykę pamatyti West 
44th gatvėje seniai gyvuojantį 
muzikalį veikalą “Carousel” 
arba ten pat patraukus sker
sai gatvę užsukti į St. James 
Teatrą pamatyti “Oklahoma,” 
jau po visą šalį paskilbusius 
Teatro Gildijos veikalus. Tie
sa, jiems vis dar tebereikia už
sisakyti tikietus iš anksto. Ta
čiau kardais pasitaiko, kad kas, 
negalėdamas pats benueiti, 
atsiunčia tikietus atgal, nes ži
no, kad visada trūksta.

...................... ....................

Egzaminuojant Akis,i;
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Komunistams
Lietuvių Komunistų Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks ko
vo 19-tos Vakarą, 8 vai., 419 
Lorimer St., Brdoklyne. Atei
kite. Dabartines sąlygos reika
lauja visų narių dalyvumo.
Valdyba. (63-64)
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

ra® M- BW

ZX RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA ^BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
TeL K> V ergmen *-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.
196 Grand Street Brooklyn, N V

Telefonas EVorgreen




