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Trumanas žadėjo “ekono
minę paramą Indijos lais
vei.” ~

šiaurinę Graikijos dalį. Jie 
galėtų nuverst (fašistuojan- 
čią) Graikijos karaliaus 
Jurgio II valdžią. Tada, esą, 
Sovietai įgytų persvarą

La Guardia aikštę. Amerika 
statosi ir daugiau tokių ir 
dar galingesnių kovos 
tu vų.
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- — i Paryžius. — Francija ir 
Bidault Nesutinka šu Hoo- ! Anglija padarė tarpusavio

Mūsų Suvažiavimai.
Rinkite Delegatus.
LLD Knygų Fondas.
LLD Garbes Kuopos.
Anglijos “Žinios.”
Kunigija ir Karas.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Jau nei mėnesio laiko neli
ko iki mūsų trijų didžiųjų su
važiavimų. Kovo 28 d. įvyksta 
Sloterų Suvažiavimas, kovo 29 
d. Lietuvių Literatūros Drau
gijos ir kovo 30 dieną Trečias 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimas. Visi jie 
įvyks Brooklyne.

Būtinai išrinkite delegatus, 
siųskite pasveikinimų ir aukų.

Tenka pasakyti, kad LLD 
Centro Komiteto iškeltas obal- 
sis, kad surengti paskaitas 
api’e 400 metų lietuviškosios 
knygos sukaktį ir sukelti pi
nigų į knygų leidimo fondą, 
kol kas, dar nerado teigiamo 
atsiliepimo. Tik nuo Brookly- 
no parengimo liko virš pusan
tro šimto dolerių. Kiru kitos 
kolonijos? Kur Chicaga, De
troitas, Clevelandas, Roches- 
teris, Pittsburgh, Philadelphi- 
ja, Baltimore, Binghamtonas 
ir Naujosios Anglijos koloni
jos?

Kol kas ir su sveikinimais 
Draugijos suvažiavimui dar 
ne daugelis kolonijų atsiliepė. 
Ką daro kuopos, apskritys ir 
nariai? Atminkite, draugai, 
kad viskas yra labai pabran- 
gę! Jeigu ir nutartume pakel
ti narių duoklę, tai šiemet jau 
centro įplaukos nepakils, nes 
tas bus padaryta tik dėl atei
ties. Paaukokite Draugijai!

J garbės kuopų sąrašą įsto
jo sekamos kuopos: 20 kp., 
Binghamton, seku. St. Jasilio- 
nis; 35 kp., So. Bend, sekr. 
K. Bagdonas; 76 kp., St. 
Clair, sekr. A. Kaunas- 77 
kp., Cliffside, sekr. K. Stepo
navičius ir 219 kp., Forest Ci
ty, sekr. J. Kundrotas.

Duoklių gavome iš sekamų 
kuopų: 5 kp., Newark, sekr. 
V. J. Kasparas, už 18 narių;
6 kp., Montello, sekr. G. Ši
maitis, už 56 narius, jų tarpe
7 nauji; 13 kp., Easton, sekr. 
K. Abakan, už 14 narių ir 1 
naują; 32 kp., New Haven, 
sekr. J. Didžiūnas, 32 narius 
ir 1 naują; 68 kp., Hartford, 
sekr. B. Muleranka, už 65 na
rius ir 1 naują; 72 kp., Great 
Neck, skr. F. B. Lideikis, už 24 
narius; 187 kp., Chicago, se- 
kret. P. Burba, už 20 narių ir 
218 kp., Scottville, sekr. L. 
Stakėnas, už 22 narius.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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Kongresmanų Bilius 
Ardo Darbo Algtf- 
Valandų Įstatymą

Naikina Algą už Pasiruošimą 
Darbui ir Duoda Valią Bosam
Washington. — Republi- 

konai ir pietiniai demokra
tai kongresmanai 345 bal
sais prieš 56 nutarė panai
kinti darbininkų reikalavi
mus teismuose, kad samdy
tojai atlygintų už sugaištą 
per kelis praeitus metus lai
ką tokiem dalykam:

Atėjimas nuo fabriko var
tų iki pačiai darbo vietai ir 
sugrįžimas; mašinų patikri
nimas, taisymas, jų paruo
šimas darbui ir aliejavi- 
mas.

Sykiu su šiuo bilium kon
gresmanai priėmė dar pa
taisymus, kurie iš esmės 
naikina įstatymą, įvedusi 40 
valandų darbo savaitės ir v

nemažiau kaip 40 centų al
gos per valandą. Pataisymai 
užgiria “įsigyvenusias” dar
bo sąlygas įvairiose vietose 
ir sako, negalima baust 
samdytojo, jeigu jis “be 
blogos intencijos” laužė al- 
gų-valandų įstatymą. Jeigu 
fabrikantas, p a v yzdžiui, 
mokėjo tik 35 centus per va
landą ir nedavė atlyginimo 
už viršlaikius, bet taip darė 
“be blogos valios”, už tai 
darbininkai negali per teis
mus reikalaut nusukto jiem 
uždarbio vėliau kaip už vie
nų metų po tos skriaudos.

Numatoma, kad ir sena
tas priims panašų sumany
mą.

Bomba Užmušė 2 Palestinos 
Žydus; Kovoj tarp Žydų ir 
Anglų Sužeista 41

Haifa, Palestina. — Šia
me uoste sprogo bomba ir 
užmušė du žydus, o sužeidė 
du kitus žydus, du* anglų 
kareivius ir trejetą arabų. 
Sprogimas Įvyko už kelių 
valandų po to, kai anglai su
varė 1,350 slaptai atplauku
sių žydų į Anglijos laivus, 
kurie gabens tuos žydus į 
koncentracijos s t o vykias 
Cyprus saloje.^ Iš savo laivo 
varomi į anglų laivus, žy
dai smarkiai priešinosi. An
glai, apart kitų įnagių, pa
vartojo ir ašarines bombas 
prieš žydus. Susikirtimuose 
buvo sužeista 30 žydų ir 11 
anglų jūreivių.

Pašalpa Vokiečiams 
Būtu Duodama iš 
Sovietų Sąskaitos

KOMERCINĖ SPAUDA 
RAGINA SUGRAŽINT 
NACIAM TEISES

New York — Tūli komer
ciniai laikraščiai ragina pa
naikint didžiųjų talkininkų 
tarimą, kuris uždraudžia 
beveik dviem milionam Vo
kietijos nacių kitokius užsi
ėmimus, kaip tik paprastą 
rankų darbą. World Teleg
ram rašo:

“Tarp buvusių nacių yra 
daug tokių žmonių, kurie iš
silavinę kaipo technikai ir 
valdininkai.” Tas reakcinin
kų laikraštis sako: “Baus
dami tokius žmones, mes ir 
patys savo baudžiama.” ,

NEPAPRASTAS ORU 
ŽYGIS IŠ HAWAII 
Į NEW YORK Ą

New York. — Ilgą 
buvo manoma, kad lėktuvai 
kovotojai dėl savo mažumo 
tinką tiktai trumpiem žy
giam. Tokį manymą dabar 
pakeitė Amerikos lėktuvas 
kovotojas “Betty Jo” — jis 
per 14 valand. ir 33 minutas 
vienu pradėjimu atskrido 
4,978 mylias iš Hawaii

Trumano Valdžia Reikalauja 
$350,000,000 Graikijos 
Monarchists m Paremti

Sako, Reikią Sustiprini Graikijos Valdovus 
Prieš Partizanus ir “Pastot Kelią Sovietam9’

Washington. — Tūli kon
greso nariai, atsakydami į 
laikraštininku klausimus, 4 7

pripažino, kad Anglija pra
šė Jungtines Valstijas duoti 
klibančiai Graikijos monar
ch istų valdžiai visas lėšas, 
kuriu tik reikia, kad ta v 7

valdžia visai nesugriūtų.
Anglija pranešė,

neturi pinigų toliau remti 
Graikijos monarchistus. Fi
nansinė Anglijos padėtis e- 
santi tokia sunki, kad ang
lai gal būsią priversti ir sa
vo kariuomenę atsaukt iš 
Graikijos. O tuometę girdi, 
sustiprėtų “raudonieji” par
tizanai (respublikiečiai), 
kurie f ak tinai yra užėmę

Prez. Trumanas ir vals
tybės sekretorius gen. Mar- 
shallas įspėjo tokiu “sovieti- 

kad ji niu pavojum” senatorių ir 
kongresmanų vadus labai 
slaptame pasikalbėjime pra
eitą ketvirtadienį Baltaja
me Rūme. Todėl jie ragino 
kongresą duoti tinkamos 
paramos Graikijos monar- 
chistų valdžiai. Nes, girdi, 
jei žlugtų ta valdžia, tai so
vietinė politika įsigalėtų ne 
tik Graikijoj, bet ir kituose

Amerika ir Angli ja 
Planuoja Paramą 
Graikų Valdžiai

Chiang Liepė Išsikraustyt 
Chinų Komunistų Atstovam; 
Ruošiasi Ofensyvui

fI

Vidurinių Rytų kraštuose ir. ’
rytinėje Viduržemio Jūros 
srityje apskritai. Tuomet ' 
“būtų bloga” ir Turkijai. Y
REIKALAUJA 350 MILIO- ■' 
NŲ DOLERIŲ PASKO
LOS GRAIKIJAI

New Yorko Times prane
ša-, jog prezid.’ Trumanas 
ragino kongreso vadus pasi- 
darbuot, kad Graikijos mo- 
narchistų valdžiai būtų duo
ta 350 milionų dolerių pas
kolos — pinigais, kariniais 
reikmenimis ir kitais daly
kais, nes reikią kariniai su
stiprinti tą valdžią prieš

Tarybų Sąjungas 
rius E. Tarle rašo, 
lų radijo “žinios,“ 
boję transliuojamos 
Sąjungą, yra “nuodai ir šmeiž-1 
tas.“ Jid rašo, kad Tarybų ! 
Sąjungos žmonės kelia protes
tus ir reikalauja savo vyriau-; į 
sybės, kad imtųsi žygių prieš i 
britų šmeižtus.

Labai gaila, kad jų “žinios“ 
ir “apšvieta“ išvirto į puolimus 
ant kitos šalies tvarkos, vietoj 
informavimo apie Angliją ir 
jos padėtį.

šešiolika vadų krikščionių- 
metodistų bažnyčios laikė pa
sitarimą New Yorke ir išlei
do pareiškimą, kuriame kvie
čia prie draugiškesnių ir ge
resnių santykių Jungtines 
Valstijas su Tarybų Sąjunga. 
Jie sako, kad karai yra žalin
gi liaudžiai.

Kaip tai skirtingai tie žmo
nės žiūri į pasaulinę padėtį 
nuo katalikų bažnyčios- galvų ! 
Dabar, kaip matosi iš katali
kų spaudos, .kunigų pamokslų 
ir Vatikano popiežiaus poli
tikos, tai katalikų tikybos pra- 
vadyriai gatavi, kad ir šian
dien pradėti naują karą.

Buffalo Mokytojai Tęsia 
Streiką, Nors Majoras 
Jau Gerinasiprofeso- 

kad an g- j 
rusų kai- 
į Sovietų ; Buffalo, N. Y. — Buffalo

I miesto majoras Dowd jau 
mandagiau pradėjo kalbėtis' 
su streikuojančiais mokyto
jais. Pirmiau Dowd užreiš- 
kė, kad jų streikas esąs “su-' 
kilimas prieš valdžią.” O 
dabar jis žada “dėti visas 
pastangas pakelti mokyto
jams algas, kiek tai leis 
New Yorko valstijos seime
lio nutarimai”, ypač kas lie
čia taksų padidinimą al
goms. Mokytojai atmetė gu
bernatoriaus Dewey’o komi
sijos planą, kuris apie $200 
per metus mažiau žada, ne
gu mokytojai reikalauja, ir 
kuris pilnas visokių painia
vų, v

Herbertas Hooveris savo 
raporte prez. Trumanui sa
kė, Amerika turės imti Vo
kietijos turtus-nuosavybes 
ir dirbinius už vokiečiams 
siunčiamą maistą, sėklas, 
trąšas ir kitus reikmenis. 
Pirma negu vokiečių nuo
savybe gales būti imama į 
karinius atlyginimus, tai 
Amerika turės pati sau atsi
teisti iš tos nuosavybes,, 
kaip siūlė Hooveris. Tą pat 
siūlė ir gen. MacArthur Ja
ponijoj.

N. Y. World Telegram 
karštai remia Hooverio pla
ną, kad Amerika už pašalpą 
vokiečiams imtų sau įrengi
mus, kuriuos Potsdamo 
konferencija skyrė Sovie
tam.

NUMATO 6 MILIONUS 
BEDARBIŲ

Washington. — Civilinės 
gamybos komisija įspėjo, 
kad jeigu reikmenys dar 
taip brangs, o pinigai pigs, 
tai netrukus susidarys iki 
6 milionų bedarbių Ameri
koj:

JERUZALĖJ BOMBOS 
UŽMUŠĖ BENT 12

Jeruzale. — šeštadienį 
žydai teroristai bombomis 
susprogdino čia trijų aukš
tų namą, karines anglų vy
riausybes būstinę. Iš griu
vėsių jau išimta 12 lavonų 
ir 20 sužeistų anglų. Viso 
name tuo tarpu buvę iki 50 
anglų. Kas kitiem atsitiko, 
dar nežinoma, šiuos žodžius 
berašant.

London. — Anglija 
Jungt. Valstijos tariasi 
toliau remti Graikijos kara
liaus valdžia, kuomet ang
lu sutartis dėl baramos jai 
išsibaigs kovo 31 d., kaip 
sakė Anglijos užsienio rei
kalu ministerija. Ypač pla
nuojama finansinė ir ginkli
nė parama Graikijos armi
jai, kuri ruošiasi ofensyvui 
ši pavasari prieš graikų 
partizanus Thessaliios ir 
Makedonijos provincijose.

(Skaičiuojama, kad Angli
ja per paskutinius 12 mėne
sių išleido 240 milionų dole
rių, skolindama pinigus 
Graikijos valdžiai ir kitaip 
ją remdama.)

Nanking. —Chiang Kai- : 
sheko Chinijos tautininkų, 
valdžia įsakė visiems chinų į 
komunistu atstovams išsi
kraustyti iš jo valdomos 
srities. Taigi Chiang Kai- 
shekas nutraukia bet kokias 
derybas dėl pertaikos su ko
munistais. Jisai ruošiasi 
“tikram ofensyvui” prieš 
savo tautos komunistus.

Chinų komunistų armija 
prasiveržė per Sungari u- 
pę ir, marguodama pirmyn, 
užėmė vietas tik už 3 niylių* 
nuo Mandžurijos sostines 
C h a n gchun o. KomUn is t a i 
taip pat žygiuoja artyn 
svarbaus Kirino miesto ir 
geležinkelių mazgo.

čius-partizanus).
Amerikos valstybės de 

partmento atstovas pripaži- . 
no, kad gavo pareiškimą iš 
Anglijos kas liečia Graiki
ją. Bet prez. Trumanas pur
tėsi nuo bet kokio atsaky
mo į korespondentų klausi
mus dėl Graikijos.

Kai kurie senatoriai ir 
kongresmanai stojo už pini-

džiai, bet jie nenorį siųsti 
ten amerikonų armijos. Jie 
pageidauja, kad anglų ka
riuomenė ir toliau palaiky
tų Graikijos monarchistus, 
nors tik viena Amerika tū
rėtų finansuoti ten anglus.

Francija ir Anglija 
Padarė Draugiškumo 
Sutarti 50-čiai Metų

Senato Komitetas Atmetė 
Clappą už “Raudonumą”

Amerikonai ir Anglai Didins 
Vokiečiu Dirvų Plotą

Reiškia, Kristaus mokslo pa
sekėjai 
Dievo 
mušk!”

ne vienodai supranta 
prisakymą “Neuž- 

ir mokinimą: “Mylėk

artimą Savo.” Katalikų dva-' 
siškija nepaiso Dievo mokslo.

Ji žino, ka<j tūkstančiai ir 
lietuvių katalikų šeimų neteko 
pereitame kare savo mylimų, 
bet jie vėl trokšta dar dides
nio karo, kurio tikslas turėtų 
būti tas pats, kaip Hitlerio, 
birželio 22 d., 1941 metais.

Washington. — Senato 
viešųjų darbų komitetas 7 
balsais prieš 5 atmetė Gor- 
doną R. Clappą, kurį prez. 
Trumanas skyrė kaip pir
mininką didžiajam vanden- 
elektros jėgos projektui 
Tennessee Valley Authori
ty. Komiteto dauguma nu
žiūrėjo, kad Clappas buvęs 
“palankus komunistam.”

verio Tvirtinimu, Kad Vo- , pagalbos sutartį 50-čiai me- 
kiečiai jau “Nepavojingi” ; tų. Abidvi šalys pasižadėjo

Paryžius.- Francijos už-1 išvien veiktų jeigu vokiečiai^ 
sienio reikalu ministras Bi- Į day kada užpultų Francija 
dault, kalbėdamas seime,! arba Angliją ar gręstų uz- 
užginčiio Herberto Hoove- i •Iof,vl taiPS> pasizade-

met neatgysias i nius, kad priverstų Vokieti- — 
imperializmas ir : įvykdyti uždėtas jai eko-

nomines pareigas. Francy a
_  veda derybas ir su Čecho-tTG

Washington.—Karinio lai-1

dabar Amerika turi: pagalbos sutarčių.
Su Sovietais Francija jau 

1944 metais' padarė pana
šaus turinio sutartį.

Berlin. — Amerikonai ir rio tvirtinimu, kad jau, gir-i J° daĮ‘ytĮ sutartinus 
anglai pagamino programą dį, niekuomet 
dirbamųjų laukų plotui pa- vokiečių •i 
didinti vakarinėje Vokieti-1 nereikią jo bijoti. 
joje. Sako, turės būti nn-į --------- ------
sausintos kai kurios pelkes; | 'wagiiingtun.—n<ni . - k-v
reikės išarti daugumą ga- i vyne? sekretorius Forrestal ir Holandija del tarpusavio ! 
nykių ir pievų ir praskinti: sake, <____
miškus, kad galima būtų i saugoti jūrų kelius, kuriuos 
kuo daugiausiai grūdų pa-1 pirmiau “saugodavo” Ang- 
sėti ir bulvių prisodinti. ; lijos laivynas.

KAM TRUMANAS IR HOOVERIS SKIRIA ŠIMTUS 
MILIONŲ DOLERIU PAŠALPOS PER METUS

Washington.— Prezident. 
Trumanas penktadienį sakė 
korespondentams: Amerika 
iki balandžio mėnesio pa
baigos turi nugabent alka
noms tautoms užsienyj iki 
400 milionų bušelių grūdų ir 
miltų, kaip kad buvo žadė
ta; bet ir toliau reikės siųs
ti toms tautoms, kiek tik 
galima, grūdų ir anglies.

Taip Trumanas pranešė 
po pasikalbėjimo su Her
bertu Hooveriu, buvusiuoju 
prezidentu. Jis pagyrė Hoo-

kraštu, kurie laiko daugiau 
kariuomenės, negu reikia 
naminei, tvarkai palaikyti; 
taipgi neduoti reikmenų jo
kiai- šaliai, kuri perka gin
klus arba moka karinius at
lyginimus.

(HooveriniaĖ politikai

verį už faktų surinkimą a- 
pie maisto reikalus vokie
čiams. ir tūliems kitiems eu
ropiečiams.

Prez. Trumanas neseniai 
ragino kongresą paskirt 
350 milionų ' dolerių pąšal- 
poms, kurias Amerika da
lintų tik kai kurioms neuž- skelbė, kad Jugoslavija lai- 
imtoms šalims ((tik ne So
vietams ar Jugoslavijai) j

Hooveris, aiškindamas 
pašalpos klausimus kongre
so komitetui užsienin, rei
kalais, ragino nešelpti tokių

kanti per didelę armiją. 
Lenkija, kaip žinoma, pirko 
ginklų iš Sovietų Sąjungos. 
Rumunija, Suomija ir tūli 
kiti buvusieji fašistų Ašies 
papėdininkai moka karinius

SOVIETAI SKOLINA 
SĖKLŲ RYTINIAM 
VOKIEČIAM

•w

ORAS. — Būsią sniego.

atlyginimus Sovietams. Tai
gi, pagal Hooverio siūlymą, 
Amerika privalo neduoti jo
kios šalpps tiem kraštam.)

Hdoveris sakė, kongresas 
turėtų paskirti užsieninėms' 
pašalpoms nė daugiau kaip 
pusantro biliono dolerių per 
metus. Vien amerikonų >ir 
anglų užimtai vakarinei Vo
kietijai Hooveris prašė 475 
milionų ir 500 tūkstančių 
dolerių pašalpos per metus.

Berlin. — Maršalas Vaši- ’
• • ♦ ' 'Aliūs Sokolovskis, sovietinis * 

komandierius rytinei Vo- 
kietijai, pranešė, jog Sovie- 
tų vyriausybė skolins ten ū-Aįįj 
kininkams didelius kiekiui 
.pasėlių, būtent: 85,000 tonų 
sėklinių grūdų, 240,000 to
nų bulvių ir 3,470 tonų linų, 
ir aliejinių augalų sėklų. Už ; 
tuos pasėlius - sėklas vokie
čiai ūkininkai turės duoti 1 
Sovietams vieną 

dalį busimojo
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Anglija ir Albanija '
Didžioji Britanija apskundė mažytę Albaniją Jungti

nėms Tautoms. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba dabar 
Britanijos skundą svarsto. Prie jokio susitarimo nepri
ėjus, išrinkta komisija iš trijų “surasti kaltąją pusę” ir 
raportuoti Tarybai kovo 10 dieną.

Nelabai seniai Anglijos kariniai laivai nusibaladojo 
į Albanijos pakraščius. Ten sprogo minos ir padarė lai
vams žalos, taipgi žuvo virš 40 anglų jūrininkų. Anglija 
tvirtina, kad Albanija buvus tuos vandenis užminavus. 
Albanija sakosi nieko apie tai nežinanti. Ji sako, kad tos 
minos veikiausia tebeplaukiojo Viduržemio jūrose nuo 
karo laikų. Ne visos jos buvo išimtos. Jas gi turėjo išimti 
pati Anglija. Anglija tuose vandenyse minas graibstė 
visiškai nepasitarus su Albanija.

Šis tarpe tų šalių nesusipratimas, aišku, yra tiktai 
ženklas daug gilesnių nesutikimų. Visas dalykas yra ta
me, kad mažytė Albanija nenori įeiti į didžiosios Anglijos 
politinę orbitą. Ji nori būti nepriklausoma. Ji atsisako 
šokti pagal Anglijos imperialistų muziką.

Dar daugiau: Albanija yra liaudies respublika. Ten 
irgi, išsilaisvinus iš italų okupacijos, pakilo naujoji de
mokratija, kaip Lenkijoj, Bulgarijoj ir kitur. Albanijos 
nelaimė yra tame, kad jinai guli prie Viduržemio jūrų, 
kuriose anglai nori viešpatauti. Jie negali pakęsti, kad 
mažytė šalis jiems tą viešpatavimą trukdytų. Jie nori, 
kad Albanijos valdžia taip klausytų Anglijos, kaip klauso 
anglų ginklais sukurta monarchiška graikų valdžia.

Kai albanai atsisako taip klausyti, tai prie jų nau
jos, laisvos demokratijos visaip kabinėjasi ne tik Angli
ja, bet ir mūsų šalis. Juk tiktai dėl to pačios priežasties 
Albanija nepriimta į Jungtines Tautas.

Liaudies Kerštas Auga
Kongreso Atstovų Buto komisija veda viešą apklau

sinėjimą dėl įvairių įneštų priešdarbininkiškų bilių. Re- 
publikonai užsispyrę įstatymais atimti darbininkams tei
ses. Toji komisija nėra bešališka. Joje aiškiai vyrauja 
reakcinė politika. Apklausinėjimas vedamas piktoje, 
priešdarbininkiškoje dvasioje.

Komisijoje apklausinėjamas buvo ir Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas William Green. Vardu šešių 
milijonų organizuotų darbininkų jisai atmetė ir pasmer
kė tuosius bilius. Green pareiškė: “Klausykite manęs. 
Jeigu jūs nueisite į šios šalies darbininkų tarpą, tai jūs 
surasite besivystančią jų galvose ir širdyse karčią neapy
kantą.”

Pereitų rinkimų laimėjimais apsvaigę, republikonai 
liepia Greenui atminti rinkimų rezultatus. Green pataria 
jiems tais rezultatais perdaug nesidžiaugti. Aukštos kai
nos ir “juodasis marketas” padėjo republikonams laimė
ti. “Bet dabar žmonės iš naujo pergalvoja padėtį”, pareiš
kė Green, “ir tatai jūs patys neužilgo patirsite.”

Pacifiko Salų Globa
Jungtinės Valstijos reikalauja, kad Jungtinės Tau

tos pavestų joms išimtiną Pacifiko salų globą. Tų salų, 
kaip žinome, yra be galo daug. Jas pirmiau “globojo” 
japonai.

Iš sykio buvo sakoma, kad Tarybų Sąjunga, Anglija 
ir Australija nesutinka su mūsų šalies reikalavimais. Tęs 
šalys norinčios palaukti.' Pirma, girdi, rėikia padaryti 
taiką su Japonija, o tiktai paskui bus galima kalbėti 
apie tų salų globojimą.

Bet dabar mūsų valstybės sekretorius aplaikęsį nuo 
Tarybų valdžios notą, kurioje sakoma, kad Tarybų Są
junga nepriešinga Amerikos globai ant Pacifiko salų.

Daug kas jaučiasi nustebintais. Kame, girdi, daly
kas? Ko dabar nori arba ką dabar planuoja Kremlius? 
Kodėl jis taip draugiškai linkui Amerikos tuo reikalu at
sineša? I

Eisi—gausi mušti, neisi—gausi mušti. Blogai, kai 
Kremlius priešinasi; blogai, kai pritaria.

CIO ir Politinės Grupės
CIO prezidentas Philip Murray dalyvavo įkūrime 

politinės grupės Progressive Citizens of America. Kita 
visa eilė žymių CIO vadų dalyvavo suorganizavime Ame
ricans for Democratic Action. ‘

Tarpe tų grupių eina įterhpta kova. Kiekviena jų sie
kia laimėti savo pusėn progresyviškąjj elementą.

Sakoma, kad Murray pasiūlė CIO vadams pasitrauk
ti iš tų grupių vadovybės. Jis pats rezignuosiąs iš Prog
ressive Citizens of America. Reuther ir Baldanzi pasi
trauksią iš Americans for Democratic Action komiteto.

Kai dabar taip žiauriai reakcija organizuotus darbi
ninkus puola, unijų vadovybei reikia vengti tarpsavinės 
politinės kovos. Tokia kova tiktai dilgina reakcijai ape
titus pasmaugti darbininkų judėjimą.

Artėjant Maskvos Konfe
rencijai anglai ir amerikie
čiai areštavo kelis šimtus 
nacių. Tuojau paaiškėjo, 
kad tai yra dalis hitleriškų 
vadų, kurie turi sudarę pla
tų požeminį ir pusiau viešą 
tinklą Vokietijoj, kad at- 
steigti nacių galią, kad iš 
Vokietijos išvyti Jungtinių 
Tautų jėgas. Paaiškėjo, kad 
jie jau turėjo epidemiškų li
gų bakterijų ginklus tam 
tikslui.

Yra areštuoti tokie žy
mūs vadai, kaip generolai 
Kurt Ellersick, Ehrhardt 
Mueller ir Karl K reeking, 
pulkinink. Walter Schmmel- 
peng, Helmuth Baunert. Ju 
tarpe suimtas generolas 
Walter Teich, buvęs Hitle
rio gvardijos komandierius 
ir Pabalti jos tautų pavergi- 
kas, kapitonas Edmund Bei- 
delmeyer, buvęs nacių vir
šininkas Liubline — Lenki
joj, Werner Roepke, buvęs 
Hitlerio gvardijos kapiton. 
ir panašūs.

Tūli Amerikos korespon
dentai rašė, kad jie “ruošė
si karui prieš Sovietų Są
jungą.” Žinoma, tokis tvir
tinimas yra neteisingas, nes 
naciai negali draugais lai
kyti ne vien Sovietų Sąjun
gos okupacines jėgas, bet 
taip pat amerikiečių, fran- 
cūzų if net anglų! Vėliau 
United Press žinių agentū
ra pranešė, kad naciai ligų 
perų bakterijomis už kelių 
mėnesių jau ruošėsi užkrės
ti Amerikos ir Anglijos, ka
rius Vokietijoj, kad išmušti 
okupacines Sovietų, Fran
ci jos, Amerikos ir Anglijos 
jėgas ir’ atsteigti nacių ga
lią.
i Žinoma, tas nėra nelauk
tas dalykas. Kiekvienas są
moningas žmogus ir demok
ratijos draugas supranta, 
kad su nugalėjimu Hitlerio 
armijos, dar nebuvo išnai
kintas hitlerizmas. Vokieti
joj pasiliko milionai nacių 
ir jų pritarėjų, kurie prie 
kiekvienos progos deda pa
stangas, kad sukurstyti 
Jungtin. Tautas vieną prieš 
kitą, kad išmušti jų jėgas iš 
Vokietijos, kad atgaivinti 
vokiečių imperialistų galią.

Kas dėl Sovietų okupuo
tos Vokietijos dalies, tai 
aišku, kad ten denacifikaci- 
ja (vokiečių atauklėjimas 
nuo hitlerizmo) pravedama 
griežtai. Tūli “geraširdžiai” 
net apgailestauja vokiečius, 
kad būk juos “Sovietai 
skriaudžią.”

Franci jos okupuotoje Vo
kietijos zonoj dalykai yra 
neblogai, nes visi francūzai 
bijosi vokiečių imperializmo 
atgavimo galios. Francija 
jau daug kartų skaudžiai 
nuo vokiečių užpuolimų nu
kentėjo, todėl francūzai 
griežtesni prieš nacius ir jų 
pakalikus.

Amerikos okupuotoj zo
noj dėl daugelio priežasčių 
nebuvo kietai pravedamas 
denacifikavimas. Vieni bijo 
.komunistų įtakos, tai palai
ko “demokratus”,, o daug 
nacių ir jų pakalikų, veikia 
prieš komunistus ir tikruo
sius demokratus po “demo
kratijos” vėliava, ypatingai 
Bavarijoj klerikalai. Kiti 
dėl stokos politiriio budru
mo. Neseniai 800,000 “mažų 
nacių” buvo paliuo'suoti. O 
kada amerikinė zona tapo 
sujungta su Anglijos zona, 
tai ir visai tas budrūmas 
apsilpo. r *

Anglijos imperialistai są
moningai dirba, kad atgai
vinti Vokietijos mili tarinę 
galią. Po Pirmojo pasauli
nio karo jie tokios pat poli- 
t i ko. s laikėsi, kad 

a t g a i v i n ti Vokietijos 
galią, nes britams tada ne
patiko Franci jos įtaka ir 
galia Europoj. Visiem žino- 
maę faktas, kad su britų pa
galba Hitleris įsigalėjo, kad 
tik Anglijai pritariant jis 
galėjo paneigti Versailės 
taikos sutarties punktus.

Dabar Anglijos ponai lai
kosi tokios pat politikos. 
Jie, priešakyj su Churchillu, 
organizuoja visokias jėgas 
prieš Tarybų Sąjungą. Jie 
planuoja “Vakarų bloką”, 
laiko nacių nenuginkluotą 
armiją, laiko lenkų fašistų 
armiją ir daro viską, kad 
atgaivinti vokiškojo impe
rializmo galią. Jie mano, 
kad tai bus jėga prieš liau
dies1 demokratijos įtakas, 
tuo pat kartu nesuprasda
mi, kad ta jų politika yra 
žalinga ir pačiai Anglijai. 
Jie, matyti, nepadarė teisin
gų išvadų iš Hitlerio ma
nevrų, kuris ruošėsi pasau
lio užkariavimui po skraiste 
“kovos prieš Kominterną.”

Vokietijos imperialistai— 
hitleriškos liekanos — yra 
pavojingos visiems demok
ratijos draugams. Jie tą į- 
rodė iš pakampių žudydami 
Amerikos ir Anglijos karius 
ir komandierius. Jie tą įro
dė degindami Sovietų zonoj 
fabrikus. Jie tą įrodė sabo- 
tažuodami anglies kasyklas 
Pareinyje.

Bet, kol kas, tarpe Jungt. 
Tautų vyriausių valstybių 
vieningumo stoka. Stoka 
bendro nusistatymo ir Vo
kietijos klausimu. Būsimai 
konferencijai Maskvoj tu
rėjo Amerikos, Anglijos, 
Franci jos ir Sovietų okupa- 
cin. jėgų komandieriai pa
ruošti bendrą raportą. Jie 
to negalėjo padaryti.

Kaip žinome, Tarybų Są
junga daug kartų kaltino 
britus ir amerikiečius ko
mandierius, kad jie nesilai
ko Krymo ir Potsdamo kon
ferencijų nutarimų Vokieti
jos reikalais. Iš kitos pusės 
daromi apkaltinimai Tary
bų Sąjungai. Mr. Jack Ray
mond, raportavo iš Berlyno, 
kad Maskvos konferencijai 
negali šių šalių okupaciniai 
vadai paruošti bendrą ra
portą, kad jie kiekvienas 
priduos nuo savęs.

Jis rašo, kad tarpe jų yra 
sekamais klausimais nesuti
kimai: (1) Sovietų koman
dieriai kaltina, kad anglai ir 
amerikiečiai komandieriai 
nesilaiko sutarčių. Ypatin
gai neperdavė tuos vokiečių 
fabrikus, kurie turėjo būti 
išvežti į Tarybų Sąjungą. Į 
metus laiko iš 1,600 fabrikų 
išvežti tik šeši fabrikai, kad 
vokiečiai industriniai yra 
galingi paruošimui kito ka
ro.

(2) Anglai ir amerikiečiai 
komandieriai kaltina Sovie
tų komandierius, kad pasta
rieji jiems neraportuoja, 
kiek jie vokiečių fabrikų iš
vežė iš Sovietų okupuot. zo
nos. Sovietų komandieriai 
sako, kad Krymo ir Potsda
mo konferencijų nutarimai 
neuždėjo pareigų, kad jie tą 
raportuotų.

(3) Francija sako, kad 
apvienijimas anglų-ameri
kiečių zonų į vieną okupaci
nę zphą yra kenkimas Vo
kietijos vienybei. Sovietai 
sako, kad tokis apvienijimas 
yra prieštaraująs pirmes- 
riiems susitarimams ir 
kenksmingas taikai.

' (4) Francūzai ir Sovietai 
kaltina anglus ir amerikie
čius, kad šie nepraveda eko
nominio Vokietijos nugink
lavimo.

Yra ir kitokių nesutiki
mų. Londone -užsienio mi

nistrų pagelbininkų konfe- 
rėncija negalėjo paruošti 
taikos projekto su Vokieti
ja, nes negalėjo susitaikinti 
net procedūros klausimais. 
Ji tik pusiau paruošė taikos 
sąlygas su Austrija. Taipgi, 
joj buvo iškelti tie skirtu
mai, kurie dalina šias ketu
rias valstybes. Tikrumoje, 
patsai sunkiausias darbas 
lieka pačiai Maskvos konfe
rencijai išspręsti.

Maskvos konferencija at
sidarys kovo 10 dieną. Ang
lijos, Jungtinių Valstijų ir 
Franci jos skaitlingos dele
gacijos jau ruošiasi kelio
nei. Reakcija krykštauja, 
kad susitarimas, kuris sun
kiai buvo atsiektas Paryžiu
je ir New Yorke, jau “pa- 
krikdytas”, kad ypatingai 
pablogėjo Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos san
tykiai, kad į du mėnesius 
laiko Jungtinės Valstijos į- 
teikė Sovietams net penkias 
protesto notas, o Sovietai 
Amerikai vieną.

Bet mums atrodo, kad 
reakcijos krykštavimas yra 
per ankstyvas. Nepaisant, 
kiek yra sunkumų, koki yra 
skirtumai, bet Maskvos 
konferencija prablaivys pa
dangę, kad, jei ne pilnai, tai 
nors dalinai bus surastas 
susikalbėjimui pagrindas.

Kaip Sovietų, taip Ame
rikos liaudis nori taikos. 
Karo nori tik nedidelė sau
jelė reakcininkų, bet liaudis 
tiems reakcininkams nepri
taria. Tikrumoj ir pačių ka
ro šalininkų daugelis bijo 
karo, prisimindamiJ Hitle
rio, Mussolinio, Goeringo ir 
kitų likimą, bet jie įūkau- 
ja,. grūmoja, suokalbiauja, 
nes mano, kad tas sutvirtins 
jų poziciją prieš nuolatos 
augančias, liaudies valios ir 
demokratijos jėgas.

Tai, kas jau įvyko Čecho- 
slovakijoj, Albanijoj, Bulga
rijoj, Jugoslavijoj, Rumuni
joj, Lenkijoj, kas darosi 
Franci j b j, Italijoj, Korėjoje 
ir Chinijoj negali nebaugin
ti tų, kurie nori išlaikyti tas 
tarptautines pozicijas, ku
rias jie turėjo pirm Antro 
pasaulinio karo. Bet banga, 
kuri neša liaudinis laisvę, 
kuri nuplauja nuo atskirų 
žemės kamuolio dalių žmo
gaus pavergimo ir išnaudo
jimo santykius, kasdien da
rosi stipresnė. ,

D. M. Šolomskas.

Washington. — Bedarbių 
karo veteranų yra jau bent 
1,162,000.

Subvčmis keliautojai buvo masiniai išėję ginti 5 centų 
fėrą, kada jis buvo svarstomas mieštavdjb budžeto ta
ryboje, City Hall, New Yorke. Abi didžiųjų uniją są
jungos — CIO ir AFL —r protestavo prieš stambiųjų 
real , estate \sąvininkų grupių pcisimdjimą kfelti fėrą iki 
10 tentų. Po dviejų dienų laidymų, kuriuose buvo leis
ta daugeliui grupių išsireikšti už ar prieš, majoras Wil- 
liam O’Dwyer paskelbe —- fėro pakeliiho nebus.

DARBININKŲ SVEIKATĄ
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

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

SAUSA, NIEŽINTI ODA
Labai daug žmonių, ypač 

jau pagyvenusių, pražydė- 
jusių žmonių, taip moterų 
taip vyrų, Turi sausą opią 
odą. Oda nebeturi to papra
sto . žvilgumo ir gludumo. 
Mažiau ji gauna kraujo, tai 
pradeda eit plonyn ir sau- 
syn. Vietomis atsiranda 
pleiskanų, vietomis kokių 
dedervinių arba pučkelių, 
bet šiaip gali būt ir gali at
rodyt lygi, vienoda oda, tik 
ji perdaug sausa, paniežti ir 
paperšti. Bijo ji muilo, ypač 
aštresnio muilo ir kokių va
lomųjų miltukų. Mat, jie 
dar labiau išima iš odos rie
balinę medžiagą, ir todėl o- 
da pasidaro dar sausesnė ir 
gali iš to įsimesti net ir įde
gimas — dermatitas.

Tokia oda bendrai bijo 
vandens, ir po voniai, po 
maudynei pasidaro dar blo
giau. Bijo ji ir saulės, greit 
nudega raudonai ir paskui 
nusilupa.

Galvos oda pasidaro pa
šiurusi, pleiskanota, niežti, 
lyg ten kur bėgiotų kokie 
vabaliukai.

Kas gerai tokiai odai? Vi
sų geriausia, žinoma, page
rint kraujo apytaką, kad 
geriau jis bėgiotų po visą 
kūną ir kad geriau jis pa
siektų odos apačias. .

Šiuo atveju labai daug 
reiškia maistas, paprastas, 
neišdailintas, ne rafinuotas 
arba visaip denatūruotas 
maistas. Daugiau visokių 
daržovių ir vaisių — ir vir
tų ir žalių ir konservuotų, 
geriausia žalių. Bent po 
kvortą pieno kas diena. Ar
ba pajukų. Sūrio. Bent po 
du kiaušiniu. Po truputį lie
sos mėsos, ypač kepenų,

Laiškas iš Lietuvos
dar vikri ir dažnai prisime-Laišką gavo Jonas Linda 

iš Douglaston, L. I. (N. Y.) 
nuo savo giminaitės St. Ba
niūnaitės iš Erškėtvnės kai
mo, Subačiaus ralsč., Kupiš
kio apskrities:

“Ak, kaip džiugu, kad yra 
tolimame užkampyje žmo
nių, kurie mūs neužmiršta, mano pusbroliui, nors mes 
Mes: tėvelis (Ant. Baniu-
nas), mamytė, broliukas 
Broniukas (jis mokosi 4-ta- 
me skyriuje) ir aš, Stasė, 
esame sveiki. Baniunas An
drius kol kas sveikas ir gy- 
vena po senovei. Marcelė 
Aleknienė jau senutė, bet 

trumpai pavirtų, jūros žu
vų. Juodos duonos, javinių 
valgių.

Od’ai pataisyt, šalia pa
prasto gamtinio maisto, la
bai daug padeda vitaminų 
ir minėralų preparatai. Tai 
ne vaistas, bet maistas, da- 
pildoma'sis maistas. Gaivina 
odą, plaukus, visą organiz
mą. Multiple vitamins —su- 
lyg didumu ir vienetų skai
čium— imti po 1, 2 ar 3 pi
liules, kartu su valgymu, 
per pusryčius, pietus ir va
karienę. Reikia imti nuola- 
tai, kad ir visą gyvenimą.

Dažnai dargi gerai yra 
imti po 1 lašą iodino tinktū
ros. Arba imti po truputį 
jūros žolių, arba iš jų ga
mintų tablečių (“Kelp”), 
taipgi bet kokio “jūrų mai
sto” (“sea food”) — žuvų, 
kiautvarlių, vėžių.

Iš paviršiaus gerai yra 
oda valyt kokia lengvu aly
va. Besimaudant, mažai te- 
vartokite muilo. Nevartoki
te jokio smarkaus, su ko
kiais antiseptikais sutaisy
to muilo. Vien lengvutį bal
tąjį muilą arba kastilišką 
muilą. Vonios vandenin, kad 
vaiduo pasidarytų minkš
tesnis, gerai įdėt saują bo- 
rakso.

Pasimaudžius, nusišluos- 
čius, gerai yra oda vilgyt 
kad ir šituo mišiniu:

“Olive oil 4 ozs.
Oil of bergamot 5 drops 
Phenol 10 drops 
Glycerin 10 drops 
powd. tragacanth 1 dram 
Distill, water to make 1 

pint.”
Suplakite gerai ir įtrinki

te į odą, šen ir ten, po keletą 
lašų kas diena.

na jus. Jos sūnūs Bronius 
Alekna serga.

“Perduokit lietuviškus 
sveikinimus ir padėkokit už 
linkėjimus Juozapui Baniū- 
nui. Taip pat linkėjimus 
perduokit Andriui Aleknai, 

ir jam siunčiame laišką.
“Sveikinu gerb. tetą Ve

roniką ir dėdę J. Lindą ir 
taip pat pusseseres, kurių 
net nežinau, ar yra gyvos.
“Aš Stasė Baniūnaitė, mo

kausi Vilniuje, — studijuo
ju mediciną ir esu antra
me kurse. Taigi manau iš
mokti daktare, bet Aežinau, 
kaip baigsiu — dar keturi 
metai. Kol kas mokslas la
bai gerai sekasi. Užpernai 
baigiau Kupiškio valstybi
nę gimnaziją, 8 klases...”

Pasveikinimai
Šiomis dienomis dar ga

vome pasveikinimų su au
komis Liet. Koop. Spaudos 
B-vės dalininkų suvažiavi
mui sekamai:

J. Šapolas ir J. Vaiginis, 
B’klyn, N. Y., $10.

L.L.D. 223 kp., Oregon 
City, Oregon (J. Stupur), 
$5.

Louis Šilabaitis, Brook
lyn, Conn., $2.

Drg. Hatsinkevičia, Great 
Neck, N. Y., $1. (patai
sa).

Iš anksčiau buvo paskelb
ta aukų $1987.18. Dabar vi
so $2004.18.

L. Adm-cija.

------ *------ - --------2-ras puslapis 
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3-čias puslapis

bakterinė 
buvo pa-

Misdami klastomis ir me
lais, protiniu atžvilgiu tam-

voja ir šaukia, kam rusai 
sukietėję, kam jie dabar ne- 
sibaidą... Susimvlėk ant kie
tasprandžių, o Viešpatie!

Penicillinas negydo me
džių ligų, nors jis gydo 
žmones nuo plaučių uždegi
mo ir daugelio kitų ligų.

*

Atrodo, kad demagogija 
laipsniškai, vis ryškesniu, 
pradeda tapti buržuazinės 
sociologijos dėsniu.

Kiekvienas gudrus išnau
dotojas turi būti apsukrus 
apgavikas.

žiurkes ir pelės ėda me
dų, korius ir pačias bites.

Cukrus burnoje padeda 
augti lactobacilus acidophi
lus bakterijoms, kurios dan
tis gadina.

Mokytojų streikas tai bus 
jiems gera lekciją, kurios 
gal niekad jie kitų nemoki
no; todėl ją išmokti turėjo 
patys.

Per streiką policisto buo
žės neragavęs, dar nėzinai, 
kas yra kova už būvį.

Vienoie vietoie sodinami 
kopūstai per eilę metų išsi- 
^ema ir neauga.

Kuomet kas nors sako tei
sybę, reikia žiūrėt, kas sa
ko ir kodėl.

Kas neturi nieko už dan
tų, negali išnaudot ir mul
kinti kitų.

Aguona gali turėti kokius 
30,000 grūdelių, o ramunėlė 
—daugiau kaip 200,000 sėk- 
liukių.

KAIP MINTA ARKLYS
Arklvs minth žole, bet ne- 

gromuliuoia, kaip karvė, 
avis, ar ožka; jis iš karto 
maistą sukramto.-

Porelė kregždžių savo liz
dą lipdo apie 8 dienas.

Geriausios pievos be tin
kamos priežiūros ilgainiui 
prarūgsta ir virsta pelkė
mis.

PETELIŠKIŲ AKYS '
Peteliškių akys sudėtinės 

— kiekvienoje jų suaugę 
tūkstančiai mažyčių akelių.

<

MORKŲ ALYVA
Iš sutrintų morkų sėklų 

gaunasi anodijos alyva.

■’Ž

J

I
ži ir gardūs.

Manoma, kad elektronai 
sunaikino ne tik naprasta-

Sveriant įvykius, būtinai 
reikia pasverti jų priežastis.

Pr. Krienas

Kaip galima norėti, kad 
eiliniai piliečiai elgtųsi ge
rai, kuomet patys senato
riai kyšininkystės šmuge
lius varo—ar ne, Mr. Bilbo ?

Šiandien negalima žodi 
imti už žodį ir pinigą už 
pinigą — per daug yra fal- 
šyvumo.

Šiais laikais pasaulvj tiek 
pilna demagogijos, kad no
ri ar nenori, žmogus turi

Senovės egiptėnai gamin
davosi “Ii aka-v ar n iš i” iš sė- *•' v
menų aliejaus, į kurį įmai
šydavo ištirpdinto gintaro.
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KAS SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
AUKŠTĄJĮ KRAUJO SPAUDIMĄ

Aukštas kraujo spaudi
mas dalinai yra sveikatos 
barometras, įspėjantis prieš 
gręsiančius pavojus nuo šir
dies ligos, arba sugedimo 
inkstų. Nors kai kuriems 
žmonėms kraujaspūdis paei
na iš prigimimo, paveldėtas 
nuo tėvų, vienok bendrai jo 
priežastis būna koks nors 
netikslumas kūno organiz
me, sako šios ligos žinovai, 
gydytojai.

Nereikia manyti, kad 
aukštas kraujo spaudimas 
būtinai reiškia pasmerkimą 
mirti. Daugelis žmonių, pa
tyrę, kad jų kraujo spaudi
mas yra aukštesnis negu 
normališkas, bereikalingai 
baiminasi, manydami, jog 
jiems gresia staigi mirtis. 
Jie bijosi, kad širdis ūmai 
sustos plakusi, arba kad 
staiga nutrenks stabas. Tuo 
tarpu, yra žinoma, tarpe su
augusiųjų vienas asmuo iš 
septynių turi aukštą kraujo 
spaudimą, bet didžiuma to
kių dirba ir gyvena norma- 
liškai.

Kas gi ištikrųjų yra krau
jaspūdis ir kaip jisai vei
kia?

Palyginant, žmogaus šir
dis yra pumpa, kuri verčia 
kraują cirkuliuoti krauja
gyslėmis arba arterijomis. 
Tas širdies pumpavimas su
daro spaudimą, be kurio ne
galėtų kraujas cirkuliuoti; 
panašiai, kaip kad gauna
mas namuose vanduo — be 
spaudimo negalėtų rynomis 
ateiti į namus.

Kuomet kraujo apytakai 
jau reikia didesnio spaudi
mo negu normališkas, tada 
žmogus jau turi kraujaspū- 
dį.

Kraujaspūdis tačiau ne
būna visuomet vienodas — 
jis mainosi ir priklauso nuo 
žmogaus nuotaikos. Baimė, 
pavydžiui. sutrukdo kraujo 
apytaką. Kuomet mes išsi
gąstame, tai tam tikri ner
vai, kurie yra apsivinioję 
aplink kraujagysles, sutrau
kia arterijas, ir tada spau
dimas pakyla, širdis turi 
sunkiau pumpuoti. Baimei 
apsimalšinus, nervai atsi
leidžia, kraujagyslės atsi- 
liuosuoja ir kraujo spaudi
mas atpuola.

» Bet tikroji kraujaspūdžio 
priežastis pilnai dar nėra 
aiški. Žinoma tik tai, kad 
arterijos arba kraujagyslės, 
kuriomis kraujas teka, su
sitraukia labiau negu nor- 
mališkose sąlygose. Dakta
rai dar nežino, nuo ko pa
eina tokie gyslų susiciaupi- 
mai, išskiriant tai, kas jau 

'žinoma, būtent: kraujaspū
dis gali paeiti iš prigimimo, 
arba-gali būti širdies bei in
kstų ligų pasekmė.
Įspėjanti apsireiškimai

Pasireiškimas didėjančio 
nerviškumo, greitas supyki
ntas gana dažnai yra ženk
lai, kad toks asmuo turi 
kraujaspūdį. Kartais toks 
asmuo jaučiasi silpnas ir 
nuvargęs, tartum visuomet 
norintis poilsių, nepajie- 
giantis susikoncentruoti sa
vo darbe.

Skaudėjimas palei širdį ir 
sunkus kvėpavimas, kad ir 
nuo mažiausio fiziško padir
bę j imo, taippat gali reikšti 
aukštą kraujo spaudimą. 
Galvos skaudėjimas, ypatin
gai atsikeliant rytmetyj, ir
gi gali būti persergėjimu 
prieš kraujaspūdžio pavojų.

Taisyklės gydymuisi
Gydymasis priklauso nuo 

ligos laipsnio ir ligonio pa
dėties blogumo. Daugeliui 
žmonių su aukštu kraujo 
spaudimu nereikia jokio ki
to gydymosi, kaip tik pro
tingo ir ramaus užsilaiky
mo. Tokiems svarbu būtų 
prisilaikyti bent sekančių 
taisyklių:

Liuosai pasėdėti ir pasil
sėti prie kiekvienos galimos 
progos.

Saugotis persivalgymo ir 
laikytis žemesniame svory
je.

Vengti smarkesnio mank- 
štinimosi, kaip kad lošimo 
“tennis.”
Nevartot svaigalų daugiau, 

kaip vieną stikliuką per die
ną.

Nevartoti jokių vaistų be 
gydytojo žinios ir nuro
dymų.
Kebli ir sunki operacija

Kraujaspūdžio gydymuisi 
naudojama ir chirurgija — 
daroma tam tikra, gana ke
bli ir sunki operacija — pa
kerpama taip vadinamieji 
simpatiškieji nervai. Šitie 
nervai yra apsivinioje ap
link k r a u j a' g y s 1 e s. 
Šie nervai kontroliuoja ar
terijų susitraukimus. Žmo
gus neturi galimybės su
kontroliuoti šių nervų veik-

los kitaip, kaip tik paker
pant juos chirurgiška ope
racija. Kuomet chirurgas 
juos pakerpa, nervai dau
giau negali smauginėt arte
rijų, o esant liuosoms krau
jagyslėms, ūmai atpuola ir 
kraujaspūdis. Įvyksta pa
našiai, kaip kad atsukus 
kraną, nupuola spaudimas 
vandens.

Tokių operacijų rezulta
tai, sakoma, ne visiems ir 
ne visuomet būna geri. Vie
nok daugelis tokiu būdu, 
esą, pasitaiso ir pilnai pa
sveiksta.

Pigus Oksigeno Gaminimas
Pirm karo ir laike karo 

vokiečiai gamindavosi pigų 
oksigeną (deguonį), pavers
dami orą,skysčiu, dirbtinai 
labai jį atšaldydarni ir iš to 
skysčio ištraukdami oksige
ną, kuris reikalingas che
mikalams gaminti ir įvai
rioms kitoms pramonėms.

Su Demagogija ir Monais 
Vis Pasaulį Engia Ponai

Žmonės jau žino visas do
rybių taisvkles ir dorovines 
pareigas. Bet visos dorovės, 
pasirodo, neįmanomos vy
riausiai todėl, kad visur 
per daug neteisybės.

Suz V o kieti j a karas dar 
nebaigtas ir taikos negali 
būt—iki nepanaikintas bak
terijų pavojus: nacizmas su 
visaip Hitlerio pasekėjais. 
Vėliausieji įvykiai tai aiš
kiausiai rodo.

Visur ir visiems ant kiek
vieno liežuvio galo— vis ru
sai. Rusai ir tokie, rusai ir 
tokie ir kitokie. O rusams 
dėl to, gal būt, nei šilta nei 
šalta.

Kietasprandžiai politikie
riai, visas savo jėgas išeik
voję kietinimui politikos 
prieš rusus, dabar vėl beda-

VIEŠPATAUJANČIOS KLASĖS 
NEDĖKINGUMAS
Valdovai ir senoviniai at

silikėliai yra labai nedėkin
gi padarai. Tai gavo patirti 
ant savo kailio didžiausi 
žmonijos išminčiai ir išradė
jai. Sokratas,« didžiausias 
senovės filosofas, turėjo 
drąsos tvirtinti, kad stab
meldiškas tikėjimas yra tik 
tuščios pasakos ir apgau
dinėjimas ir kad svarbiau
sias žmogaus uždavinys — 
pažinti patį save, ir vaduo
tis sąžinės nurodymais. Už 
tai jis buvo išjuokiamas. 
Aristofonas tyčiojosi savo 
komedijose iš jo, o Athenų 
teisėjai pasmerkė jį mirti, 
priversdami išgerti nuodų

Kolumbus, kuris atrado 
naująjį pasaulį, grįžęs į Eu
ropą, buvo pasodintas į’ka
lėjimą. Ir mirė jis viąų ap
leistas, vargšas, ligonis.

Galilėjus išrado termome
trą ir teleskopą, astronomi
nį žiūroną. Jis nurodė že
mės tikrąją vietą nepabai
giamuose žvaigždžių pasau
liuose. Tas, pagaliau apa
kęs, senelis baigė dienas ka
lėjime.

Spaudos išradėjas Guten- 
bergas, Bernardas de Palis-

sy — paleontologijos tėvas, 
Edward Jenner — raup
lių č i e p ų išradėjas, 
William Harvey, kraujo cir
kuliacijos atradėjas — visi 
jie gyvenime patyrė didelių 
nemalonumų, kartumo ir 
žmonių pavydo, nedėkingu
mo. Mykolas Servetus, kuris 
pats vienas be jokio moky
tojo, suprato kraujo cirku
liaciją žmogaus kūne, buvo 
sudegintas. Lavoisier, kurio 
vardąs aukso raidėmis įra
šytas į gamtos mokslų kny
gas, savo galvą paguldė po 
budelio kirviu.

Denis Papin turėjo “ma
lonumą” matyti, kaip Rei
no laivininkai į gabalėlius 
sudaužė jo pastatytąjį pir
mąjį garlaivį.

Didis francūzų rašyto
jas Viktoras Hugo dvide
šimt metų išgyveno ištrėmi
me. Ispanųz rašytojas Cer
vantes, n e p a m irštamojo 
“Don Kichoto” kūrėjas, pu
sę savo amžiaus praleido 
kalėjimuose. Moljero, gar
saus francūzų dramų rašy
tojo, kūnas po mirties buvo 
išniekintas. Žymus poetas 
Andre Chenier buvo nužu
dytas ant ešafoto.

Povilas.

Elektroniškas Prietaisas Išlaiko 
Maistą Sveiką be Šaldytuvo

VIENOS BAKTERIJOS 
GINA ŽMOGŲ NUO KITŲ
Naujasis bakterinis vais

tas išgelbėjo jau bent 62 li
gonius nuo operacijos pei
lio. Šis vaistas vadinamas 
bacitracin ir pagamintas iš 
skirtingų bakterijų, atrastų 
kituose skauduliuose.

1

Kaip tatai Atrasta?
Columbijos Universiteto 

mokslininkai Frank L. Me- 
leney ir Balbina Johnson 
karta tyrinėjo vidujinę žai
zdą žmogaus kojoje, kurios 
kaulas buvo perlaužtas. Jie
du tėmijo, ar žaizdoje nėra 
medžiagos, kuri priešintųsi 
tolesniam kojos gedimui, ir 
pastebėjo, kad tam tikros 
bakterijos kovoja prieš ki
tas bakterijas, didinąnčias 
žaizda.

Tuomet Melenv ir Balbi
na išskyrė gerąsias, gi
nančias žmogų bakterijas: 
patikrino, kaip jos veikia 
gyvulių žaizdoms gydyti ir, 
Pasitvirtinus naudingai šių 
bakterijų veikmei, jiedu pa
gamino iš tokių 
skvstimą.

Ši gydomoji 
medžiaga paskui 
naudota žmonėms, ir pasek
mės pasirodė nepaprastai 
geros, ypač atkakliems vei
do ir pirštu skauduliams, 
kurie be peilio būtų nepagy
domi. Čia galima nurodyti 
bent porą pavyzdžių.

Vienas berniukas turėjo 
didelį, pavojingąskaudulį

no akim. To skaudulio perai 
būtu galėję pagadint akį 
ir pasiekt smegenis. Tai<n 
berniukui i skauduli buvo į- 
leista minimo .bacitracin 
bakterinio skiedinio. wPo 24 
valandų skaudulys ėmė ma
žėti ir berniukas greit visai 
išgijo.

Vienas ligonis turėio gi
lu. ikyru skauduli žande, ir 
jokie vaistai nepajėgė tą 
skauduli panaikint. Tad jam 
buvo ištraukta pūliai iš 
skaudulio ir per dvi dienas 
įleista po tam tikra dožą 
bacitracino i skauduli. Ket
virta diena žando sutinimas 
visai nranvko. skaud”lvs- 
puikiai gi jo, ir jau nereikėjo 
operacijos.

Viso buvo tiktai 12 atsi
tikimu. kur bacitracinas ne- 
pągelbėio. Tuose atsitiki
muose skauduliai buvo per
daug užsendinti, per giliai 
jie suardė kūno audinius ar
ba tano užkrėsti įvairiomis 
kitokiomis b a k t ep jomis, 
prieš kurias bacitracinas 
neveikia.

Dabar jau kiek daugiau 
bacitracino gamina Ben 
Venue Laboratorijos Bed- 
forde, Ohio.

Pranešimai apie Bacitra
cino atradimą ir apie jo 
veikmę buvo duoti sueigoje 
Viešosios Jungtinių Valsti
jų Sveikatos įstaigos, Wa
shingtone. N. M.

JĮM
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Didžiausia militaristų bė
da yra tame, kad be užpuo
limo karas yra neįmanomas 
ir kad nesiranda bepročių, 
kurie užpuolikais būti norė
tu, v

Begyvenant ilgai nežmo
niškose aplinkybėse, kartais 
iš žmogaus pradeda išnykti 
visas žmoniškumas. Jis ta
da lieka skeptiku — hiekam 
nepasitikinčiu ir niekam ne
pritariančiu.

Electronized Chemicals 
korporacijos mokslininkai 
Arno Brasch ir Wolfgang 
Huber, New Yorke, paskelbsiąs bakterijas tuose maisto 
be savo išradimą, kuris iš
laiko maistą “sveiką ir švie
žią” be ledo ar šaldytuvo. 
Savo išradimą jie pavadino 
capacitronu.

Tai yra elektroniškas į- 
rengimas. Sudėjus i jį mėsa, 
pieną, žuvį, daržoves, vai
sius bei kitus maisto dalv- 
kus ir paleidus smarkia el
ektronų srovę per 15 sekun
dų, tie valgiai paskui ilgai 
negenda.

Bandvmuose, po perleidi
mo elektronais, tokie valgiai 
buvo per 12 dienų laikomi 
dėžėse, kuriose nuolat buvo 
9i9 laipsniai šilumos, pagal 
“amerikinį” Fahrenheit ter
mometrą. Ir po 12 dienų tie 
valgiai pasirodę lygiai švie-

Gal visų streikų amerikie
čiai ir nelaimės, bet visgi iš
moks, kad yra klasiniai 
skirtumai — išnaudotojai ir 
išnaudojamieji; taipgi, kad 
sotus kapitalizmas alkanųjų 
neatjaučia.

produktuose, bet anstabdė 
ir rūgstamąiį veiksmą en- 
zvmu (tam tikrų organinių 
skysčių).

Tsitaisvti namie capacit- 
rona, žinoma., būtu p°r 
brnno’u. Bet numstorna. kad 
didieii mėsos ir kitu mais
to dalyku sandėliai galės 
tuo išradimu pasinaudoti, ir 
lis, galu gale, ne kažin kiek 
brangiau lėšuosias už šaldv- 
mą. , J. C. K.

LIETUVOS ŽEMĖ
Ten, kur dabar yra Lie

tuva, gilioj senovėje buvo 
jūra; visa dabartinė Lietu
vos žemė buvo jūros dug
nas. Tą rodo iškasami iš 
žemės slūogsnių įvairių jū
ros gyvūnų grobiai, lieka
nos.

JOGAILOS 
MOKSLINGUMAS

Buvęs Lenkijos karalius, 
Lietuvos did. kunigaikštis 
Jogaila, visiškai nemokėjo 
nei skaityt nei rašyt.

Faktais Remti Margumynai 
—Krieno Surasti Lobynai

GRYBŲ SĖKLOS
Grybu sėklos vra taip 

mpžns, kad be padidinamu 
stiklu neįmatomos: ios au
gą kepurėlės apačioje — 
karpeliuose. Sėkloms pri
brendus, karpai) ai prasiske
čia ir tuomet sėklos išbyra.

VABALŲ YPATYBE
Kenksmingi medžiams 

vabalai labiausia mėgsta 
lysti* į sausas šakas, todėl 
sausos šakos reikia išpiaus- 
tyti ir sudeginti.

Meksikos Gyvuliu Ligos — Pavojus Amerikos Gyvuliams
Meksikoje serga snukių 

ir kojų liga rriilionai nami
nių gyvulių, daugiausia 
galvijų, bet taipgi didelis 
skaičius kiaulių, avių ir ož
kų. O tai labai limpama li
ga, kuri gali persimesti į 
Jungtines Valstijas ir pada
ryti daugybę nuostolių.

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas pa
skutiniu laiku pasiuntė ke
turis savo gyvulinių ligų 
specialistus į Meksiką. Jie 
ten drauge su keliais meksi
kiečiais gyvulių gydytojais

stengįasi pastoti kelią tos 
epidemijos plitimui. O nuo 
vietų, kur gyvuliai serga 
snukių ir kojų liga, tėra tik 
150 mylių iki Jungtinių 
Valstijų sienos.

Kol kas nesurastą jokių 
kitų priemonių prieš tą li
gą, kaip tik nužudyt ser
gančius jąja gyvulius, gi
liai užkasti juos ir stipriais 
chemikalais dezinfektuoti 
gyvulių patalpas, sunaiki
nant jose ligos perus.
, Jungtinių Valstijų žem
dirbystės sekretorius prašė

kongresą išleist įstatymą, 
kad ši šalis galėtų bendra
darbiauti su bet kuriuo a- 
merikiniu kraštu kovoj 
prieš gyvulių ligas.

Žemdirbystės departmen
tas, be kitko, siūlė pastatyti 
tinkamą užtvarą visu rube- 
žium tarp Jungtinių Valsti
jų ir Meksikos — apie 1,500 
mylių ilgio.

Bet tai turėtų būti geras 
užtvaras,, kad per jį neper
šoktų stirnos ir briedžiai ir 
kad po juom neprasiknistų

“ŠIAURĖS AUKSAS”
Lietuvos gintaras senovės 

Romos valstybėje buvęs už 
auksa brangesnis. Todėl 
gintaras vadinosi “šiaurės 
auksu.”

EŽYS — KATINUI 
KONKURENTAS
„Namie laikomas ežys greit 
pripranta prie žmonių. 
Ežiai naikina visokius vabz
džius ir
giau už kates. Žiemą ežys 
miega.
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laukinės kiaulės. Nes tie 
laukiniai gyvuliai taip pat 
gali apkrėsti galvijus ir ki
tus naminius gyvulius.

Menama, jog dabartinė 
snukių ir kojų ligos epide
mija praplito nuo 300 veis
linių bulių, kurie 1946 me
tais buvo įgabenti iš Brazi
lijos į Meksiką.

KUOMI PASIŽYMI 
KURMIS

Kurmių akys beveik ne-, 
mato, bet jie turi nepapra- 
štai gerą uolę ir klausą — < < 
girdi, kai‘žemėse kirminas \ 
kruta ir iš tolo jį suuodžia, '

PELĖDŽIUKŲ MITYBA
Maitindama savo pelė

džiukus, pelėda per pusę pa- < į 
ros pagauna 72 peles,— at
nešdama jiem kas 10 minu
čių po vieną pelę arba žiur
kę. Geriausias katinas tie 
pelių neišnaikina. . j

BIČIŲ SPIEČIUS
Bičių spiečiuje esti 15,000 * ’• 

iki 20,000 bičių, jų tarpe — 
motinėlė, darbininkės bitės 
ir tranai. Kol išauga iš 
kiaušelio tikra bitelė, išeina 
21 diėna.

Pirmadienis, Kovo 3, 1947
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NOTICE is hereby given that License No. 
L 1716 has been issued to the undersigned

LICENSES
Wholesale and Retail

Beer, Wine, Liquor

hereby given that Licenso No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5405 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at^retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 448 Hopkinson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HERMAN BAHR & JACK BEHR 
448 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
L 5772 has been issued to the undersigied 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 411 Keap Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS G. GUROWITZ & 
SAMUEL GUROWITZ

411 Keap St., Brooklyn, N, Y. R

to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 128 Pine Street, 
County of Kings, to 
premises.

RALPH J.
128 Pine St.,

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

RICCARDI
Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1601 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 918 Cortelyou Road 
County of Kings, to 
premises.
TIMOTHY BUCKLEY 
918 Cortelyou Road,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& PATRICK HAGAN
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 186 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6516 Bay Parkway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BAY PARKWAY LIQUOR STORE, INC. 
6516 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 58 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 427 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

T. SCOTTO LIQUOR STORE. INC.
427 Court St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5373 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1863 Eastern P’kway, Borough of B’’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
THOMAS EXARHAK1S & JOSEPH LETO 
1863 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5690 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 275 71st Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATSY J. MARANDINO & 
CARMELO A. MANNA

275 7lst St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5375 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section
107 of the Alcoholic 
at 217 Garfield Place, 
County of Kings, to 
premises.

MATTHEW 
217 Garfield PI.,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. FEENEY
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1702 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 139 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 

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

LEE M. TOBY
137 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y. R 

i ________ _____
NOTICE is hereby given that License No. 
L 5408 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
at 5 Herk imer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

“ SOLOMON BROVENDER &
BERNARD BROVENDER

5 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.» R

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
L 5257 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1704 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN F. BUTLER & 
AARON NATHANIEL PHILLIPS

1704 Fulton St., Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 385 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control L»w 
at 1262 Bedford A\e., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on the 
premises.

NATHANIEL WELCH - 
Farmer John

1262 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GRAŽIA SCOTTO, 
Admx. of Estate of Domenico Scotto

31 Court St., Brooklyn^ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bėverage Control Law at 
1216 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

N. TULLY SCHAFFER 
. (D-B-A Pearl's Creamery)

1246 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
GB 12842 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
599-601 Stone Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE SIROT '
599-601 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 12905 han been Issued to the uidersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
859 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be colsumed off the 
premises.

NAT LEVY
359 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Montague Street, Borough o/ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE HEIGHTS CASINO, INC.
75 MontagUh St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
CL 306 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 373 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE BROOKLYN 60 CLUB, INC.
373 — 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
RL 3077 has been issued 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.

SEKLIR, INC.
1029-31 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jgven that License No. 
RL 4260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 503 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH & IRVING SILVERBERG 
503 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6162 has been issued to tho 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1058 Bedford Avenue, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE, ADM. 
Bedford Bar & Grill

Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.1058

NOTICE is hereby givpn that License No. 
RL 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99 —■ 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLARENCE RILEY
99 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 3028 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 52'1 Coutrt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

J. O. H. CORP. 
205 Court St. & 
2 Wyckoff St., Brooklyn, N.

Licenso No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1074 has been; issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4412 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I-aw at 600 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUGH CASEY & ROSE BUERY 
Hugh Casey Steak & Chop House 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.600

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 796 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
l4iw at 722 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO 
(Vic”s Rest.)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5321 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 964 Coney Island Ave., Borough of, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

961

the premises.
KARL A. PETERSON & 
EDWARD J. SHARKEY 

(D-B-A Sharkey’s Tavei*n) 
Coney Island Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law ✓at 188-90 
Brooklyn, County 
on the premises.
GYMNASTIC ASS’N OF POLISH FALCONS 

ALLIANCE,
Nt-st 14 of Wmb’g. Inc.

188-90 Grand St., Brooklyn. N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Grand St., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 1830 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 176 Grand St. Ext., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAY SABLE & EVA 'MOSKOWITZ 
(The Grand St. Ext. Wine & Liquor Store) 
176 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 361 
to sell 
107 of 
at 501 
County
premises.

has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
De Kalb Ave., 
of Kings, to

ADOLF

Boroukh of Brooklyn, 
be consunągd off the

MINTZ
(D-B-A De Kalb-Franklin Liquor Mart.) 

501 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1600 has been issued ^to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1612 Ave. H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SIDNEY M. BLEECKER 
(Bleecker Bros.)

1612 Ave. H, Brboklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 1370 has been issued to tho undersigned 
to sell wino & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 245 Graham Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN
(Project Liquor Store)

Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

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

BERGER

245 Graham

hereby given that Licenso No. 
been Issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 5723 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3225 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SEAGATE WINE 
3225 ^ertnald Ave.,

be

&

consumed off the

LIQUOR, INC, 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
L 1720 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcofyolic Beverage Control Law 
at 1109 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH & HARRY KIRSHENBAUM 
(D-B-A Oceana Liquor & Wine Store) 

1109 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1766 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1410 Neck Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises. .

AXEL SODERBER
(Neck Road Wines & Liquors) 

1410 Neck Road, Brooklyn, N.

the

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License _No. 
L 32 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 754
County of Kings, tos be consumed off the 
premises.

FLORENCE BOSWORTH / 
754 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensi
L 866 has been issued to tie undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1698 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

FRANK PALS
1698 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given ' Wiat License No. 
L 1705 has been issued to tho uiRlcrsigned 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 32 Sutter Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAM ALBUCKER & 
BENJAMIN N. SAPORTA 

(Sutter Liquor Mart.)
32 Sutter Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given -that License No. 
been issued to tho undersigned 
& liquor ac retail under Section

NOTICE is 
L 795 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1133 Washington Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. “

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1674 has 
to sell 
107 of 
at 482 
County
premises.

hereby given that License No. 
beci issued to the undersigned

& liquor at retail under Sectionwine
the Alcoholic Beverage Control Law
Bergen St., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

482

S. 
(D-B-A 
Bergen

A. & R. PLASTRIK
Bergen Wines & Liquors )

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that Licenso Nb. 
L 5411 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
nt 2505 Tilden Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CARMINE A.
GERARD J. BOZZONE 

2505 Tilden

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SANTARE &

Ave.', Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 114 has 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 117 Smith Street, Borougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MILTON POVILL 
(Sterling Wine & Liquor)

117 Smith St., Brooklyn, N.

hoi-eby given that License No. 
been issued to the undersigned

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under' Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 
1081 Liberty

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

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

to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of tiie Alcoholic Beverage Control Law 
at 57 Liberty Ave., Borougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. '

MILTON & STANLEY SUSSMAN 
'(Liberty Wine & Liquors)

Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 5377 has

tho

57

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3901 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL B.
3901 — 5th Ave.,

be "consumed off

NOVOK, INC.
Brooklyn, N.

tho

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1045 has been issued to the undersigned 
to sel| wine and liquor at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverago Control Law 
at 191, Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

EVELY PETROVER 
(Patchen Wine' & Liquor)

Ave., Brooklyn, N. Y.191 Patchen

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 5413 has 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage ęjontrol Law 
at 177 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
RL 8132 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1064 Liberty Ave., 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 3122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO AMODEO 
Oscar’s Rest.

527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
RL 4257 ‘ has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisos.

STANLEY MISUNAS
502 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5260 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.-

ELLIOTT BAR & GRILL, INC.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7252 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l.aw at 436 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County’of Kings, to be consumed 
on the premises.
PAUL DE MEO & JOSEPH BATTISTA 

Paul & Joe’s Tavern
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5216 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1086 Bergen Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5224 lias been issued to the- undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1939 Coney Island Ave., Borougli of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW P. LOWELL 
Matt’s Tavern

1939 Coney fs. Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas
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Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

valandos: į^Srakare -

Penktadieniais Uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street

* Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

• WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street n
Brooklyn, N. Y. H

TeL EVergreen 4-8008 1

NOTICE is hereby given that License ,No. 
RL 1004 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 Flatbush Avenue, Boroufeh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on* the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

CARL MONACO
177 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

has

Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
L 876 
to sell wine 
107 > of the Alcoholic Beverage Control Law
at 382-4 68th St..
County of Kings, to’ be consumed off the 
premises.

ALEXANDER PETER COUFOS 
(D-B-A La Touraine Wines & Liquors)

382-4 68th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5751 has been issued to the undersigrted 
to sell 
107 of 
at 2107 
County
premises.
MAX DWORKIN & 

(D-B-A Leon’s 
2107 Cortelyou Road,

wine. & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

HARRY HOROWITZ 
Wines & Liquors) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that Licence No. 
has been issued to the. undersigned 
wine & liquor 
the Alcoholic 
7th Avenue, 
of Kings, to

L 534 
to sell 
107 of 
at 201 
County 
premises.

201 7th

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

STANLEY RUBIN 
(Stanley’s Liquor Shop) 

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

No.NOTICE
L 5115 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the 
at 1108 De 
County of 
premises.

PETER & STEVEN BONVENTURE 
1108 De Kalb Ave.. Brooklyn. N. Y. R

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5256 has been issued to the iudersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2976 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

CHRISTOPHER C. CARLIN
2976 Quentin Road, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Rugby Road, 
of Kirigs, to

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

L 898 
to sell 
107 of 
at 382 
County
premises.

JOHN G. CAVANAGH
382 Rugby Road, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
L 1390 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 3467 Fulton St., 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that Licenso Ho. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

3167 Fulton
ANTHONY FUCCI
St., Brooklyn, N. Y. R

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 1150 has 
to sell wine and liquor at retail under Section' 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5012 Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT EARL HENDRICKSON 
(Navarre Wine & Liquor)

Highway Brooklyn, N. Y.5012 Kings

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned

NOTICE is 
L 5412 has 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 286 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM.
286 Ridgewood Ave.,

be

II.

consumed off the

HESS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1216 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 Of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 482 Coney Island Ave., Borougli of B’klyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off tho

SADIES L. 1IILCKEN
Island Ave., Brooklyn, N.^ Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5443 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 229 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises. '

' JIMMIE C. CLARK 
229 Saratoga Ave.. Brooklyn, N.

482 Coney

tho

NOTICE is hereby given, that Licenso 
L 5006 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 433 Utick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

433 Utica

No.

Kings, to be consumed off tho

JOHN s; SHOCK
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 5439 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the 
at 4104 — 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
16th Ave., 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

LOUIS
4104 — 16th Ave.,

ARDEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5441 has been issued to the undersigned 
to sell wine 
107 of the 
at 511 
County of 
premises'.

THOMAS C. BRESNAHAN & 
COLLINS R. SMITH 

Tom-Collins Liquor Store) 
St., Brooklyn, N.

and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
47th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

611
(D-B-A

- 47th

tho

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
I,' 5170 has 
to sell wine and liquor at retail under Section

Alcoholic Beverage Control Law 
79th St., Borough of Brooklyn, 

the

107 of the 
at 275A - 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD & HENRY T. ZEGARSKI 
(Z. Bros. Wine & Liquor Store)

275A — 79th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5143 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage ^Control Law 
at 254 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM R. JACOBS & 
SYLVIA JACOBS 

(Throop Wines & Liquors)
Throop Ave., Brooklyn, N.

the

254

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
L 5327 has be<?h issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 655 Blake Ave., 
County of Kings, ’to 
premises.

VINCENT S.
655 Blake Ave.,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
lie consumed off the

ROSZKOWSKI
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
L. 5304 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 162 Ellery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CECI LIO RIVERA & 
AUGUSTINE CriABRIER

(Rivera & Chabrier Wine & Liquor Store) 
162 Ellery St., Brooklyh, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1798 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Graham Ave., Borough .of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

at 33 
County of 
premises.

SIDNEY 
(Rubel 

33 Graham

RUBEL & HYMAN RUBEL 
Bros. Wine & Liquor Store) 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No? 
L 5479 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 487 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kirlgs, to be consumed off 
premises.

EMIL A.
FRANCIS

(D-B-A Mellow 
487 — 6th Ave.,

MELLOW &
J. MELLOW
Wines ■ & Liquors)-

Brooklyn, N.

the

hereby given that License No. 
L 889 lias been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail undjr Section 
107 of the Alcoholic. Beverage Control Law 
at 142 Havelneyer St.,-Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is

ROSE ZEIDEL
142 liavemcyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5407 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 1611 East 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOROTHY & HARRY BERMAN 
1611 East 19th St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
L 994 lias bfcefi issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the1 Alcoholic Beverage Control I<aW 
986 Sutter - Ave., ] 
County of Kings, to 
premises.

No.

Borougli of Brooklyn, 
> be Consumed off the

ISAAC
986 Sutter' Ave., Z

FARBER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL Cl53 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 949-55 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N, INC. 
949-55 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1681 has been issued to ttie undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control l.aw 
at 3102 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn-, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

BRIDGET MARY GALLAGHER 
3102 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine 
107 of the 
at 553 — 
County of 
premises.

BAY 
553 — 5th

and liquor- at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

5th Ave., Borough of Brooklyn,. 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
L 1197 has

RIVER WINE CO., INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 807 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

807 Coney

No.

Kings, to be consumed off the

'LILLIE TEAIIEN
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5307 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 158 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.' '

158 Park
SAM NEEDLEMAN

Pl,. , • Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License No.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, Užeina 
pas "Gmen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

NOTICE
L 796 has been issued to the undersigned 
to sell wine and .liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at/2037 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \

LOUIS & SAM SCHNEIDER 
Sally’s Wines & Liquors

2037 Fulton St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 728 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor, at retail under Section 
10? of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1239 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
1239 Nostrand Ave.,

be consumed off thjp

HARKAVY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5166 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 83A Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
Gounty of Kings, to be consumed off 
premises, ,

PHILIP & SAMUfcL FADER
(D-B-A 

83A Livonia
Friendly Liquor & Wine) 
Ave.,. Brooklyn, N.

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 5379 has 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 75 liegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be, consumed off the 
premises.

HYMAN & BENJAMIN EDELMAN > 
(Edelman’s Liquors)

75 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1703 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 488-90 Lafayette Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kipgs, to be consumed off tho 
premises.

HOWARD D. LIEBERMAN & 
DOROTHY B. LIEBERMAN 

(D-B-A Lhfayetto Liquors)
488-90 Lafayette Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
L 1715 lyi8 been issiled to the undersigned 
(o sell wine and liquor at retail under Section 
10? of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9104 Flat|ands Ave., Eorougti of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. r

MURRAY M. GOLDWASSER
9104 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

RONKONKOMA 
8634

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110'

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabortus
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo® 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND. ST. BROOKLYN, N. Y.



PHILADELPHIA, PA. - KONCERTAS
RENGIA PHILADELPHIJJOS MOTERŲ KLIUBAS.

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuko, vyksta j Philadelphią. Jis ten duos puikų koncertą, kuris 
susidės iš daugelio numerių: solų, duetų ir kvartetų. Dainuos pats Sietyno Choras ir Sietyno Vyrų Oktetas, vadovaujamas 
•••vaSimeleviciaus.

Tai bus koncertas, kuriuomi pasitenkins kiekvienas iš atsilankiusių. Tas koncertas įvyks*
Šeštadienį, Kovo-March 8, salėje, 414 Green St., Philadelphia, Pa. Po koncerto šokiai. Įžanga 75c, taksai įskaityti.

h? yi ®tu:

**

MIAMI, FLORIDA
Miami mieste Lietuvių Ame

rikos Piliečių Kliubas gražfai 
gyvuoja. Į metus laiko. jau 
turi $7u0 ižde, nes jis susi
organizavo vasario 23 d., 1946 
metais.

Šiemet jau turėjo du paren
gimus. Abiejuose parengimuo
se dalyvavo virš 350 žmonių. 
Kliubui pelno nuo parengimų 
liko apie $500.

Buvo renkamos aukos pa
galbai sergančių paralyžiaus 
liga (March of Dimes). Suko- 
lektuota ir priduota į centrą

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš«di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway * / 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

IMSBHIBBMMMBBBMOBBBBBIBlBBBBBBBiB

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Rcumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir'nesmagu
mų Varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Dekshio 
Galinga MosČia. Turimo daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio J ievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

■MapBiiisiaag

DEKEN’S OINTMENT

tam reikalui $33.16. Sureng
ta minėjimas Lietuvos nepri
klausomybės, buvo kalbėtojas 
ir koncertinė programa.

Kliubiečiai mąsto, kad įsigy
ti vietą dėl parengimų ir savo 
biznio. Platesnių žinių galite 
gauti šiuo antrašu: 901 S. W. 
27th Ave., Miami, Florida.

Juozas Ratkus,
Kliubo Raštininkas.

Detroit Mich.
Artinasi Moterų Diena. Kaip 

kitose kolonijose, taip ir pas 
mus, pažangietės ruošiasi ap
vaikščioti tą dieną. Pažangos 
Kliubas rengia puikų koncer
tą su prakalbomis.

Koncertinę dalį programos 
išpildys Aido Choras, Moterų 
Choras, solistai ir dueiistai. 
žodžiu sakant, bus sutraukta 
visos geriausios spėkos.

Prakalbą sakys Dr. Baltru
šaitienė iš Pittsburgh, kuri 
yra viena iš pirmutinių moterų 
kovotojų už šviesesnį gyveni
mą. Programa prasidės 5:30 
valandą po pietų, nedėlioję, 
kovo 9 dieną, buvusioj Lietu
vių svetainėje. Visi ir visos 
kviečiami. P. J.

-------

Matthew A. i 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

BUENOS AIRES LIETU
VIUS APLANKIUS

Rašo ANTANAS
(Pabaiga)

Susivienijimo patalpose ruo
šiami parengimai ir su scenos 
programa, nors tam patogumai 
labai riboti. Tačiau sodas, kelių 
tūkstančių kvadr. metrų ploto, 
vasaros metu virsta tikromis 
gegužynėmis. Tai puiki ir pato
gi vieta, kurioje įrengtas šo
kiams grindinys, sportui aikšte 
ir kiti publikai patogumai. 
Tvarkingai atrodo jų raštinė ir 
sykiu biblioteka. Salėje įreng
tas garsiakalbis; turi nemažai 
lietuvių muzikos plokštelių.

Prie stalo turėjome ilgoką 
pokalbį. Mūsų gerb. priėmėjai 
teiravosi apie Urugvajaus lie
tuvius, apie jų kultūrinę veik
lą. Mes, iš savo pusės, klausinė
jome apie jų draugiją. Jų teigi
mu, šiuo metu Susivienijimas 
turi virš 500 narių. Mėnesinė 
duoklė — $1.00. Ligoje atsidū; 
ręs narys 3 pirmuosius mėn. 
gauna pašalpos po $1.00 į die
ną. Pirm. Každaila pareiškė, 
jog su tokiu mažu nario mo
kesčiu turima deficito, kuris 
padengiamas vakarėlių paja
momis. Į politiką jie nesikiša, 
tačiau prieš fašizmą — nebai
su jiems pasisakyti. Jaunuoliai 
turi savo sporto sekciją ir gra
žiai veikia. Smagu mums buvo 
išgirsti, kad Susivienijimas ir 
kultūrinio lietuviško darbo ne
apleidžia. Kitu atveju, mes iš
sitarėme apie įvykusį P. Ame
rikos Lietuvių Kongresą. Kodėl 
Susivienijimas jame nedalyva
vo, iš jų lūpų sužinoti negavo
me.

Apie vidurnaktį apleidome 
Susivienijimo patalpas. Reikia 
pabrėžti, kad tokio draugiško 
atsinešimo link mūsų, mes ne
sitikėjome. Buvome manę tik

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, hobio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampan Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLeninore 5-6191

VAIVUSKAS
susipažinti su patalpomis, bet 
pažinome ir jų taktišką, bro
lišką pagarbą Urugvajaus lie
tuviams.
Spalių 1, Antrad.

Nuo pat ryto pradėjome 
ruoštis kelionėn atgal į Monte- 
vidėjų. Turėjome dar reikalų 
miesto centre. Lyg tyčia mūsų 
nenaudai, sustreikavo Bs. Ai
res taksimetrai. Nuvykę į cen
trą, atsisveikinti, užsukome pas 
seną mūsų draugę, didelę DAR
BO rėmėją — Stefaniją Odi- 
naitę-Kanapeckienę. Nusiskun

dė ji negaunanti mūsų laikraš
čio. Tačiau''dėl sukakties pami
nėjimo paaukojo $10.00. Pri
vertė mus pasilikti pietauti. 
Stefanija teiravosi apie sugrį
žimo sąlygas; ji neprisitaikan
ti prie Argentinos “klimato.” 
Išsiilgusi savo draugų, savo or
ganizacijos Montevidėjuje.

Karštai atsisveikinome su šia 
geraširde mūsų drauge ir sku
botai leidomės atlikti nekuriu 
kitų reikalų. Dar užėjome pas 
Buckus ir Baltrušaičius; pasta
rasis mums padovanojo lietu
viškų plokštelių, kurių vistik, 
fieparvežėme del muitinės for
malumų. Pakelyje buvo Kisie
liai. Užbėgome atsisveikinti. Iš 
čia tiesiai į “Vienybėš” spaus
tuvę. “Vienybė” jau buvo bai
giama spausdinti. Drg. Januš
ka sutaisė mums pundą šios 
laidos pargabenti montevidie- 
čiams. Pagalba šios spaustuvės 
savininko, įsigijome keletą lie
tuviško šrifto matricų.

Kada po 19 vai. parvykome 
pas Adamonius, jau radome bū
relį susirinkusių kaimynų, atė
jusių atsisveikinti, šeimininkė 
paruošė skanią “paskutinę va
karienę.” Susirinkusiųjų tarpe 
radosi Šekeliai, D. Jakubonis, 
Bruožiai, Auštrai, P. Tidikis ir 
kiti, kurių pavardžių nepame
name. Lygiai 21 vai. su savo 
puošniu automobiliu atvyko Jo
nas Baltrušaitis, mus nuvežti į 
uostą. Susijaudinę, karštai at
sisveikinome *su pasiliekančiais.

Uoste jau radome nemažą 
būrį atvykusių mums paduoti 
savo dešines. Netrukus atvyko 
ir Onytė Mockutė— mūsų ben
drakeleivė. Pribuvo daugiau 
draugų ir draugių. Viso —- virš 
50. Jų tarpe mes matėme išti
sas šeimas, taip maloniai mus 
priėmusias; -atvykusius iš to
limų priemiesčių; nemažą skai
čių jaunuolių. Čia pat dar gavo
me dovanų parvežti mūsų mo
terims ir kitiems organizacijos 
veikėjams.

Gaila buvo skirti^ su taip 
gerais žm'onėmis. Jautėme, kaip 
didžiai jiems liekame skolingi.

Pittsburgh, Pa.
Vasario 16 d. tūli lietuviai 

rengė 29-nių metų Lietuvos 
“neprigulmybės” minėj imą. 
Programa buvo sudaryta iš 
dviejų dalių. Pirmoj buvčT — 
religinės pamaldos, kur buvo 
šaukiamas Dievas, kad “sunai
kintų bolševikus.” Pamaldos 
atsibuvo 3-čią valandą po pie
tų, Šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Pamokslą pasakė iš Lietuvos 
pabėgęs kunigas Povilas C. 
Lunskis. Matyti, kad jis įspū
dingai šaukė, kad vėliau ku
nigas A. G. Rakauskas gėrė
josi jo pamokslu. Tai tas pat
sai kunigas Lunskis, kuris per
eitais metais ketino keliems 
progresyviams lietuviams “iš
pirkti šipkartes ir pasiųsti pas 
bolševikus.” Mat, jis atbėgęs, 
į mūsų, šalį puldinėja senus 
šios šalies piliečius!

Antra dalis programos pra
sidėjo 4 :30 vai. po pietų, Lie
tuvių Piliečių svetainėje. Pro
gramą atidarė ir perstatė ve
dėją policistas J. B. Tamkevi- 
čius, tik kelis žodžius pasakęs. 
Vedėju buvo pakviestas kuni- 
gąs A. G. Rakauskas, kuris 
pasakojo, kaip Lietuva nuken
tėjo karo metu ir dabar “ken
čia nuo bolševikų,” kalbėjo 
apie žmonių vargą ruošdamas 
klausovus, kad jie duotų daug 
pinigų. Pasakojo apie “parti
zanus,” kad jiems reikia gink
lų. Jis sakė, kad Hitleris buvo 
galingas, buvo nugalėjęs Fran- 
ciją ir veik parbloškęs Angli
ją, o paskui “Dievas sulaikė,” 
bet neminėjo, kad Sovietų ša
lis per tris metus pati viena 
kariavo prieš nacius ir atvarė 
net iki gronyčios ir vėliau, su 
Amerikos jėgomis, visai su- 
kriušino nacius. Matyt, kad 
“bolševikams Dievas padėjo.” 
Jam baigus, visi dainavo Ame
rikos himną.

Paskui kalbėjo miesto at
stovas John J. Kennedy, gu
bernatoriaus atstovas James 
F. Malone ir kongresmanas 
H. P. Elerhater. Jie biskį 
prisiminė apie Lietuvą iš isto
rijos, vėliau kalbėjo apie mū
sų šalyje demokratų ir repu- 
blikonų politiką.

Vėliau atsistojo ponas Sta
sys Gabaliauskas, kuris keikė 
kaip drūtas bolševikus ir rei
kalavo, kad pittsburghiečiai 
sukeltų $15,000 pinigų. Kada 
pradėjo rinkti aukas, tai pri
duota po $500 nuo Lietuvių 
Mokslo Draugystės ir Lietuvių 
Piliečių Kliubo, matyti, kad 
jie “gražiai” aptuštino tų 
draugijų iždines! Po to šaukė, 
kad iš publikos duotų po $500. 
Bet nėra, nusileido iki $100, 
tada atsirado žmonių, kurie 
pasidavė ant tos meškerės ir 
aukavo, manydami, kad jie 
tikrai Lietuvos žmonėms pa
dės. Atsirado aukotojas, ku
rio buvo pavardė Bimba. Ga
baliauskas net sukaitęs aiški
no, kad čia ne tas Bimba, ku
ris gyvena Brooklyne. Kuni
gas A. G. Rakauskas iš Chi- 
cagos šaukė: “Karas bolševi
kams ! Karas!” Baigę rinkti 
aukas sakėj kad surinkę tar
pe $4,000 ir $5,000 ir šaukė, 
kad dar trūksta $10,000. Pa
šaukė pabėgėlį Dr. J. Gadaus- 
ką, kuris sakė, mokąs septy
nias kalbas, jis kankino pu
bliką apie valandą. Klausyto
jai kaip “mokyto,” tai supra
to tik žodžius “bolševikai” ir 
“rubliai.” Publika nerimavo, 
kiti sakė, kad jis vienu kartu 
kalba septyniomis kalbomis. 
Paskui buvo skaitytos rezoliu
cijos viso Allegheny apskri
čio lietuvių vardu. Tokia pas' 
juos teisybė, susirinkę kalba 
visų lietuvių vardu, kurie gy
vena tame ąpskrityje. žinoma, 
jie neturi tam teisių, bet ar 
jie paiso.

Hamburge, anglų užimtoj 
Vokietijos dalyj, 10,000 vo
kiečių serga išpurtimu del 
alkio, kaip raportavo Hoo- 
veris.

Laivui tolstant, rankomis mo
suodami, galvojome: patirti 
tokį draugiškumą, pasidaryti 
tokį gausų kiekį draugų, teįma- 
noma tiktai dėka mūsų organi
zacijų gyvavimui, dėka mūsų 
vienodo tikslo siekimui.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
Patyrę Eyelet Darytojai 

IR
Patyrę Vinių Darytojai 

PLAČIAI PRAMONEI
Praneškite Pilnai Smulkmeniškai Apie Save Ar Patyrimus 

ARBA KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT. 
NORTH & JUDD MANUFACTURING CO. 

NEW BRITAIN, CONN.

25 PATYRŲ MŪRININKAI 
NE UNIJlSTAI

Mokestis $2.25 Į Valandą 
Kreipkitės Po

Phillips Avenue & New Road 
Elsmere, Delaware 

ar
Telefonuokite WILMINGTON 3-1002 

Tarpe 6 & 9 P. M.
(53)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Knygų Apdarymo Darbininkai 
MERGINOS—MOTERYS

POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANK$TYTOJOS 
SUSTATYTOJOS—INSPEKTORĖS 

PRIE BINDERY STALU DARBININKĖS 
INDEX TABBERS

Taipgi
DARBININKĖS POPIERINIŲ DĖŽIŲ DEPARTMENTUI
® Pageidaujama Patyrusios, bet Tarsimės ir su be 

Patyrimo Darbininkėmis • 5 Dienų Savaitė
• Nuolatinis Darbas • Linksmos Darbo

Kreipkitės
WILSON JONES CO.

122 E. 23RD ST., 3-ČIOS LUBOS 
Arti Lexington Avenue

Sąlygos

Lawrence, Mass.
Vasario 22 d. įvyko Naujos 

Anglijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos suvažiavimas. Laiky
dami savo ceremonijas negalė
jo pamiršti ir komunistų. Jie 
šaukė, būk “visi valdininkai 
yra komunistai,” kad “komu
nistai užviešpatavo Baltajame 
Name.” Jie šaukė, būk Komu
nistų Partijoj yra tik 75,000 
narių, bet komunistams prita
ria šimtai tūkstančių žmonių 
ir todėl “yra pavojus.” Baimė 
apėmus reakcininkus, kad pa
saulyje komunistų įtaka taip 
labai plečiasi. Labiausiai dū
ko, tai jų kalbėtojas Casimir 
Čibiras.

1 Po to teko kalbėtis su kata
likais žmonėmis. Vienas sakė, 
kad jam visai neprašius pra
dėjo siuntinėti marijonų Drau
gą, kuris .labai nepatinka ka
talikui darbininkui. Jis sakė, 
kad jo žmona padeda visus 
numerius į šalį, kad “atvėstų.” 
Sakė, kaip ateina kokis pabė
gėlis, tai ji liepia pasiimti tą 
liaudies priešų laikraštį ir vež
tis pas poną šimutį. Kaip ma
tome, tai jie po prievarta grū
da tą laikraštį tiems, kas 
nenori ir pinigų nemoka.

JO

Sekmadienį, kovo 9 d., 2 
vai, po pietų, įvyks labai svar
bios prakalbos L. U. Kliubo 
svetainėje, 41 Berkley St. Kal
bės Jonas Gasiūnas, LDS pre
zidentas iš Brooklyno. Taipgi 
bus paskaita apie lietuvių 
knygas, proga 400 metų su
kakties nuo pirmos lietuviškos 
knygos pasirodymo. Paskaitą 
skaitys LLD 7-tos apskrities 
pirmininkas J. M. Karsonas iš 
Lowell.

Reiškia, bus labai svarbi pa
skaita ir prakalbos. Todėl vi
si ir visos prašomi atsilankyti, 
išgirsite labai daug naujo ir 
svarbaus.

Vasario 21 d. buvo surengta 
deF Marijan Mitulis “shower 
party.” Moterys gražiai pra
leido laiką ir pasilinksmino, 
pagerbdamos jaunuolę, kuri 
artimoj ateityje apsiveda su L. 
čulada, tai yra Igno ir jo žmo
nos sūnumi. Linkime jaunuo
liams laimingo šeimyniško gy
venimo.

Kovo 8 d., 7 vai. vakare, L. 
U. Kliube, bus labai svarbus 
pasitarimas. Dalyvaus ir Jonas

HELP WANTED—MALK *
REIKALINGI VYRAI

OFISŲ VALYTOJAI
(Vyrai)

KREIPKITĖS NUO PIRMADIENIO IKI
PENKTADIENIO. 8 A.M. IKI 3 P.M.

PITNEY-BOWES, Ine.
Personnel Building 

Walnut Street
STAMFORD, CONN.

SOUTH END BUSAS SUSTOJA 
PRIE MŪSŲ DURŲ.

(60)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(63)

MERGINOS
Reikalingos dirbti prie Singer Sewing Mašinų

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
Kreipkitės

MESSINA BROS.
238 MELROSE ST., BROOKLYN

Telefonas EVERGREEN 7-1444
(50)

NAMŲ DARBININKĖ
Prie mažos šeimos. Turi būti patyrusi, aku- 
ratna ir sugabi. Nuosavas kambarys. Priva
tinis namas Brooklyne. ŠAUKITE TARPE

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4047.
(62)

MERGINOS—MOTERYS
Atlikimui abeino namų ruošos darbo. Mažas 
apartmentas. Skalbiamoji mašina. Turi nak

voti ant vietos. Gera alga. H. SIMON.
137 McKenzie St.. BROOKLYN, 

DEWEY 2-8302
(50)

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

LACE SETTERS 
taipgi 

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ 

OPERATORES

SEASIDE BLOUSE CO.
2 Main St.

(Locomobile Bldg.)

BRIDGEPORT, CONN.
(50)

seimininkė 
VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ

Prie Namų GREAT NECK. L. I.
Atskiras kambarys ir maudynė. Tari būti 
patyrusi ir sugabi. Priežiūrai 3 valkų. G uolia 

ant vietos. Geri namai tinkamai ypataC
Puikiausia alga. Kreipkitės j

I. STERN
130 MAPLE STREET, GREAT NECK, L. I.

(50)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APTARNAUTOJAI
VYRAI & MOTERYS

Valstija Suteikia Aprūpinimus

ŠVENTĖM
VAKACIJOM

PALIUOSAVIMUS LIGOJE

Duodama Gyvenimui Vieta.

KREIPKITĖS

C. L. McCABE

N. J. STATE HOSPITAL
TRENTON, N. J.

Gasiūnas. Visi LLD 37 kp.t 
LDS kuopos ir Maple Parko 
Bendrovės nariai prašomi at
eiti laiku. Susirinkimas bus 
svarbus organizaciniais ir mū
sų veiklos reikalais.

S. Penkauskas.

5-tas puslapis------------------
Laisvė—Liberty Lith. Daily *

Pirmadienis, Kovo 3, 1947
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Švietimo Taryba Nutarė 
Uždrausti Knygų

Didžiojo New Yorko švieti
mo Taryba šešiais balsais prieš 
vieną praeitą trečiadienį nuta
rė uždrausti vidurinių mokyk
lų knygynams laikyti studentų 
pasiskaitymui knygą Citizen 
Tom Paine. Uždraudė, nepai
sant autorių, profesorių ir ki
tų profesijų žymių piliečių liū- 
dymo, kad knyga yra aukš
čiausios rūšies patrijotizmas.

Vienintelis balsavęs prieš 
prašalinimą tos paskelbusios, 
daugiausia parduodamos How
ard Fast’o parašytos knygos, 
buvo Maximillian Moss, brook- 
lynietis tos tarybos narys. Jis 
sakė, kad jis balsuoja prieš 
prašalinimą knygos remdama
sis Tom’o Paine pasitikėjimu 
žmogaus savigarbai.
. Perpildytame t ė m y t o jais 
kambaryje pasipylė ovacija.

Taryba aiškinosi, būk ji ne- 
priešinga knygai, tik tūli sa
kiniai esą netinkami vaikams. 
Gį liudininkai ir pasipriešinęs 
knygos atmetimui Moss sakė, 
kad tie sakiniai paskęsta ben
drame knygos reikšmingume.

Profesorius Lyman R. Brad
ley, kalbėdamas varde Civil 
Rights Kongreso ir 38 kitų or
ganizacijų,* taipgi A. J. Lieb
ling, Progressive Citizens of 
America atstovas pareiškė, 
kad argumentai, kuriais rem
damosi taryba knygą užsirau

nu Oy

para-
Daily

džia, nepateisina jos 
sprendžio.

Liebling skaitė kelis 
grafus iš laikraščių
News ir Daily Mirror. Juose, 
sakė jis, lytis ir kriminalybės 
aprašoma kur kas “riebes
niais“ ir “tiksliai sadistiniais“ 
terminais, bet mokyklose lei
džia, dar net pataria tuos laik
raščius skaityti. Jis parodė 
didelį skirtumą tarp tų laik
raščių ir patri jotinės knygos 
apie didįjį patrijotą Tom Pai
ne.

Laisves Hazaras

Nebesiyskite Lietuvos Pagal 
bai Drabužių ir .Čeveryky

da-

dėvėti drabužiai 
darytis nebe taip 

kaip buvo tuomet, 
priešus

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas praeito penktadie
nio vakarą, vasario 28-tą, tu
rėjo gražią talką drabužių 
centre, 417 Lorimer St. Tai 
buvo paskutinė to garbingo, 
broliško vajaus. Sukrovė či- 
kagiškį siuntinį ir viską, ką 
drabužių centre rado.

Šią savaitę išveš likusią
Ii 12-to Siuntinio — PASKU
TINIO — ir patalpas likvi
duos, neturės kur bepadėti 
drabužių ir čeverykų. Tad 
prašo daugiau nesiųsti — dau
giau nepriims.

Priežastys likvidavimo Lie
tuvai pagalbos darbo jau bu
vo skelbtos. Pakartojame in
formacijai tų, kurie pirmesnių 
pranešimų būtų nepastebėję.

Lietuvos žmonės vis dau
giau pradeda patys pasigamin- 
minti visokių v reikmenų. Mūsų 
siunčiami 
pradeda 
svarbūs,
kada vos tik išvijus 
fašistus lietuviai pradėjo grįž
ti iš miškų, iš vokiečių belais
vės. Grįžti tiktai prie griuvė-. 
šių arba į šaltus, buvusių oku
pantų apiplėštus namus.

Society for Russian Relief, 
kuri gyvavo išimtinai teikimui 
pagalbos kare nukentėjusioms 
tarybinėms respublikoms, irgi 

/isavo darbą užbaigė. Buvusios 
karo ir vokiečių nutoriotos 
respublikos, pagelbstint visos 
Tarybų Sąjungos broliškoms 
tautoms, jau gerokai atsikūrė, 
kas dieną vis geriau gali save 
apsirūpinti.

SRR, žymių amerikiečių 
įkurta organizacija, nepapras
tai daug gelbėjo lietuviams

teikime pagalbos Lietuvai. Ji 
atsiųsdavo sunkvežimius iš
vežti mūsų komiteto paruoštus 
drabužius ir čeverykus į pa
jūrinius sandėlius ir pristaty
davo ant laivų. Ji parūpindavo 
laivuose vietą, imdavo visą at
sakomybę už persiuntimą. At
likdavo visokius reikalus su 
valdinėmis įstaigomis, išgau
davo leidimus, pateikdavo ra
portus.

Iš to viso aišku, kad vie
niems tęsti toliau tą darbą su
sidarytų didelių sunkumų, su 
kuriais nėra prasmės grumtis 
nebelikus būtino reikalo Lietu
vai pagalbą teikti.

Prie to, savieji, amerikiniai 
didi darbai laukia. Į Lietuvai 
pagalbos teikimo talką buvo 
įsitraukę būriai pačių geriasi- 
sių, ištvermingiausių, darbin
giausių' žmonių iš demokrate 
nių lietuvių judėjimo. Atsikvė
pę keliais momentais labai už
pelnyto pasilsio, jie visi, be 
abejo, stos i kitus jų laukian
čius darbus.

Paskutinėje Didžiojoje 
Talkoje Dirbo:

C. Bender, A. Bimba, V. 
Sunkus, V. Čepulis, T. Lisa- 
jus, J. Litvinskas, P. Rainys, 
K. Sungaila, J. W. Thomso- 
nas, P. Višniauskas, G. Ware- 
son, K. Yotauta. Sunešti iš 
Chicagos pribuvusį siuntinį bu
vo prišokę iš darbo A. Bimba, 
P. Venta’, J. Siurba. Kam nors 
teks dar sukrauti virš 50 mil
žinų Rutulių ir apie 20 sun
kių skrynių į sunkvežimius ir 
sunkus kelių metų darbas bus 
visiškai užbaigtas. .

BROOKLYNO “Y” DARBI
NINKAI NUTARĖ 
STREIKUOTI

Kviečia Moteris Veteranes

LLD Nariams Primena 
Svarbias Pareigas

Išrodo, kad iki bazaro snie
go jau neliks. Bus patogu iš 
kitų miestų mašinom atva
žiuoti.

Dovanų
sekamai:

bazarui vėl gavome

Liebling toliau sakė, kad 
mokykloms skirtų skaityti 
knygų sąrašuose yra “kelios 
novelės, kurių tema aiškiau
siai yra lytinė, stipriau pabrė
žiama, negu minimieji saki
niai, kurie laikomi priežasti
mi uždraudimo knygos apie 
Tom Paine.“

Prieš uždraudimą knygos 
kalbėjo kaunsilmanai Benja
min J. Davis, Eugene Connol
ly, Peter V. Cacchione. taip
gi Cyril Graze iš CIO Mokyto
jų Unijos, Mrs. Lillian Gates 
iš Komunistų Partijos, Mrs. 
Evelyn Tyler iš Am. Darbo 
Partijos, Mrs. Rae Candell iš 
Amerikos Moterų Kongreso 
ir tūli kiti. R.

Brooklyn Trust Co. trustis- 
tai nubalsavo uždaryti ofisus 
šeštadieniais pradedant balan
džio 5-ta, kada įeis galion nau
jasis įstatymas.

Certtralinio Brooklyno YW
CA ir Harriet Judson bendra
bučio bildingų priežiūros dar
bininkai nusitarė streikuoti 
įstaigų vedėjams atsisakius su 
jais susitarti.

Darbininkai reikalauja po 
15 centų valandai mokesties 
priedo ir 44 valandų savaitės. 
Streikas palies visus aptarna; 
vimo skyrius — kambarines, 
pečkurius, keltuvų operato
rius, mechanikus, valytojus.

Marinų Korpusas turi savo 
korespondencinę mokyklą, iš 
kurios 
dailės, amatų ir mokslų
kur einančiam tarnybines 
reigas marinui.

siunčiamos pamokos 
bile 
pa-

na-Mrs. Donahue apskundė 
mo savininką teismui, kad jis 
pakėlęs rendą $12 per mėne
sį, kada sužinojęs, jog ji turi. 
5 metų dukrelę.

Moterų Veteranių Legijono 
Postas 1-mas susirinks kovo 5- 
tos vakaro 8 vai., Borough 
Hali, kambaryje 4-me. Kviečia 
visas veteranes. Viršininkėmis 
yra Mrs. Lorraine llenmmgs, 
1526 E. 57th St. ir Miss Betty 
Campbell, 197 Winthrop St.

Brooklyne, beje, randasi ir 
nacionalis moterų veteranių 
centras, patalpas turi miesta- 
vame bildinge.

Marinų praeitame kare btir 
vo šešios mūšių divizijos po 
apie 20,000 vyrų kiekvienoje; 
penki marinų orlaivininkų 
sparnai; apsigynimo ir prieš
lėktuvinės gynybos aptarnau
tojai, taipgi stočių aprūpinimo 
vienetai ir laivų gynimo bū
riai.

Praeitos savaitės sniegas 
New Yorko miestui lėšavo $1,- 
200,541.

Brangūs Draugai:
Mūsų apskrities šių metų 

metinėj konferencijoj tapo nu
tarta šie du 
m ai:

Kiekviena 
skrityje turi 
po vieną naują narį ant kiek
vienų penkių kuopos narių. 
Pavyzdžiui, jeigu kuopa turi 
15 narių, tai ji turi stengtis 
gauti 3 naujus narius vajaus 
laiku, iki kovo pabaigos.

Antras nutarimas yra, kad 
kiekviena kuopa turi mėginti 
sukelti tiek dolerių, kiek turi 
savo kuopoje narių, dėl 
ALDLD Centro apšvietos sklei
dimo reikalų. Tas taipgi turė
tų būti atliktas vajaus laiku.

Kaip matome, draugai, virš 
sužymėti nutarimai labai leng
vi ir maži, tačiau nauda iš jų 
būtų’dikčiai reikšminga, jeigu 
mes juos įvykdytume 
man. žinodami mūsų 
ties narių ir abelnų 
darbštumą, apskrities 
tas turi pilną viltį, jog užduo
tis bus atlikta garbingai.

Kadangi šie metai yra su
kaktis 400 metų nuo pasiro
dymo spausdinto lietuviško 
rašto, tai labai patartina jūsų 
ktiopai turėti tos sukakties ąp- 
vaikščiojimą pavidale parengi
mo. Jeigu kitokio negalima, tai 
galima turėti nors paskaitą 
apie lietuviško rašto sukaktį. 
Paskaita galima gauti veltui 
iš ALDLD Centro raštinės. *

Darykite, kaip jums pato
giausiai, bile tik tas darbas 
bus atliktas ir nauda atsiekta.

svarbūs sumany-

kuopa mūsų ap- 
pasistengti gauti

gyveni- 
apskri- 
kuopų 

komite-

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros
Apskr. pirmininkas.

Brooklyne Atsidarė Siuntinių 
Agentūros Skyrius

Parcels to Russia, Inc., ati
darė ir Brooklyne, privatiškai 
siunčiamiems pundeliams pri
imti stotį, 391 Eastern Park
way, kampas Bedford Ave.

Firma skelbia turinti In
tourist įstaigos, Maskvoje, lei
dimą siųsti naujus ir padėvė
tus drabužius, maistą ir kitus 
reikmenis i visą Tarybų Sąjun
gą, įskaitant Lietuvą, Latviją, 
Estoniją ir kitas respublikas.

Pundelius gali atnešti savus 
arba pasirinkti iš firmos suda
rytų. Jie aprokuoja ir čia pat 
paima visokias mokestis už 
persiuntimą, muitus, dėvėtų 
drabužių išsmilkymą, kad ga
vėjui nieko nereikėtų damokė- 
ti. Skelbimas.

Sugedus signalam, keli New 
York Central traukiniai buvo 
sulaikyti Harleme keliolika 
minučių. c

Pinigais 
kp., Philadelphia,LTJ) 10

Pa., $10.
J. Andruševičius, B’klyn, N.

Konstancija Karpavičienė,

Petras Kapickas, apdovano
jo bazarą su puikia beske, ku-

Streikuoja YWCA 
Namų Aptarnautojai

Praeitą penktadienį išėjo į 
streiką ir nutraukė visokį ap
tarnavimą darbininkai dviejų 
Young Women’s Christian As
sociation bildingų, Brooklyne. 
Vienas viešbutis randasi 30 
Third Ave., kitas, rezidencinis 
bendrabutis, 50 Nevins St.

Išėjo 60 darbininkų.
Jauja pridėti mokesties 
centų valandai ir 44 valandų 
savaitės.

Re i ka
po 15

susi-

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo 
rinkimas įvyks šio antradienio va
karą, kovo 4-tą, 419 Lorimer St. Yra 
nepaprastų, svarbių reikalų, tad visi 
ateikite ir atsiveskite draugus. — 
Valdyba. (50-51)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. ir LLD 24 kp. mitin

gas įvyks kovo 5 d., 8 v. v. Liet. Ne- 
prigulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite, nes turėsime 
išrinkti delegatus į LLD ir Demo
kratinių Lietuvių suvažiavimus, ku
rie įvyks šio men. pabaigoje. — Val
dyba. (50-51)

Maspeth, LI

vi-
De-

— ......... 6-tas puslapis
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Pirmadienis, Kovo 3, 1947

rioje sudėta penkios bonkos: 
šampano, konjako, degtinės, 
romo ir džinės.

Bazaro darbininkai atlaike 
mitingą, pasidalino darbais. 
Mitingas buvo skaitlingas ir 
gražus. Gaspadines užtikrino, 
jog penktadienio vakare anks
ti bus paruošti karšti valgiai. 
Tiesiai iš darbo atėję į bazarą 
rasite karštų kilbasų, blynų ir 
kitokių valgių.

Bazaras įvyks šią savaitę, 
penktadienį, šeštadienį ir sek
madieni, 7, 8 ir 9-tą kovo.

Nemalonios Naujienos
Sunkiai susirgo Mikas Mar- 

cinionis,. ilgametis Laisvės 
skaitytojas. Jam padaryta sun
ki operacija. Gaila-mums my
limo dėdė&v kad taip skaudžiai 
turi kentėti. Mes,. Karlonų Šei
ma, vėliname greito pasveiki
mo ir sugrįžti pas savuosius.

Dewey Planas New 
Yorko Mokytojams 
Nukapotų Uždarbi

Taip pat susirgo Antanas 
Adomaitis, pasidavė veteranų 
ligoninėn. Daktarai pripažino, 
kad turi eiti ant operacijos. 
Nuoširdžiai vėliname savo gi
minaičiui perkentėti* skausmus 
ir sugrįžti pas savo- žmonelę.

New Yorko mokytojai 
siškai nepasitenkinę gub. 
wey’o švietimo Komiteto pra
eitą ketvirtadienį paskelbtu 
planu dėl minimum algą mo
kytojams.

Tas naujasis planas, rašo 
Max Gordon’ darbininkų dien
raštyje Daily Worker, yra taip 
supainiotas, kad iš karto to 
nesimato. Minimum nustatytas 
neva pagal skaičius gyventojų 
miestuose, visai neminint New 
Yorko miesto. *Bet taikomoji 
New Yorko miestui formula 
mažintų, ne pakeltų minimum. 
Kai kuriuose up-state mažuo
se miesteliuose padidintų.

Ta sistema, įspėja Gordon, 
v ra taikoma paskaidymui mo
kytojų, kad jie negalėtų sėk
mingai kovoti prieš blogumus.

Taip pat girdėjau, kad ir 
Petrulis staiga susirgo ir nu
vežtas į ligoninę,-turi greitai 
daryti operaciją.

Kaip atrodo, Maspetho lie
tuvius užpuolė nelaimės.

Koresp. V. Kariones.

Atlantiko srityje marinai 
tarnavo Islandijoje ir Carib
bean Jūros srityje, ant laivų 
lydėtojais konvojų ir prie iš
keldinimo armijų į šiaurių Af
riką, Normandiją ir Pietinę 
Fra n ei ją.

Įstojusieji į Continentak>Ma- 
rines vyrai dėvėdavo žaliaih 
marškiniais ir sermėgomis su 
raudonais atlapais, šviesiomis 
kelnėmis, vilnonėmis kojinėmis 
ir apvaliomis, žaliomis skry
bėlėmis su baltais apvadais.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. E Vergreen 4-8174

KAPISKAS
M

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

PARDAVIMAI
Parsiduoda Namas (frame), su 11 

kambarių. Ant kiekvienų lubų yra 
karštas oras ir kombinacijos pečius. 
Dėl daugiau informacijų galite 
kreiptis pas: Sam Rakauskas, 66-33 
Clinton Ave., Maspeth. L. I.

(50-51)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAJJ53 dėl Balių, Koncertų, Bankletų
Ve«tnvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOIJŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

’ PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 4-001?

David Niven i rLoretta Young, žvaigždes komiškoje 
filmoje “Thė Perfect Marriage/’ rodomoj Biooklyno 
Paramount Teatre, Flatbush ir DeKalb Avės. Antrąja 
rodo “Ladies Man.“

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947
VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra

siųsti dovanas bazarui

Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 

private

Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 
karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 

įvairių gėrimų.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

7
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Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street , Brooklyn, N. Y

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

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

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

Tel. SOuth 8-5569




