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SLA sekretorius p. Vinikas 
praneša, kad 1942-raisiais me
tais kalbamojo Susivienijimo 
narių skaičius “šiek tiek” su
mažėjo.

Na, o LDS, kaip jau skai
tytojas bus pastebėjęs, perei
tais metais narių skaičius pa
augo.

P-no Viniko vadovaujamam 
Susivienijimui, be abejo, bus 
pakenkęs tas faktas, kad jo 
nariai (be jų žinios) buvo ap
dėti nepaprastais mokesčiais.

Tame pačiame Tėvynės nu
mery.), kur p. Vinikas praneša 
apie SLA nariais sumažėjimą, 
red aktorius Bajoras rašo, jog 
“per 1942 metus mūsų Susivie
nijimo padėtis žymiai pagerė
jo. . .”

Sunku pasakyti, kaip tąjį 
“padėties pagerėjimą’-’ supras 
patys SLA nariai.

J neskaitlingąją amerikiečių 
- lietuvių mokslininkų šeimą 
nesenai įstojo jaunas, gabus 
mokslininkas, filozofijos dak
taras, Bernardas Jatulis, iš 
Stoughton, Mass.

Mokslininko tėvai turi vais
tinę. Povilas Jatulis, vaistinin
kas yra Laisvės bendradarbis, 
visuomenininkas, besidėmįs ne 
tik savo profesija, bet ir lite
ratūra, istorija.

Bernardas Jatulis teturi tik 
25 metus amžiaus. Į kurią mo
kyklą jis ėjo, visur baigė su 
aukštais kreditais, nes, matyt, 
yra nepaprastų gabumų ir di
delio pasirįžimo vyras.

Beje, jaunasis mokslininkas 
yra LDS narys.

Garbė tėvams, gerbiamiems 
Jatuliams, už tokio sūnaus už- 
auginimą ir leidimą į mokslus.

O jaunajam mokslininkui 
tenka palinkėti: didžiausios 
energijos ir geriausios sveika
tos, gerbiamasis daktare!

Brooklyno Vienybė rašo, 
kad mirusis Keleivio leidėjas 
Jurgis Gegužis “paliko $7,700 
vertės nejudinamo turto ir as
meniško turto $65,000 sumai.”

Įdomu yra tas, kad palikta
me testamente, Jurgis Gegu
žis savo turto globėju pasky
rė žinomą So. Bostono saliū- 
nininką, p. Blinstrubą. Velio
nis, matyt, nepasitikėjo nei 
Bagočiumi nei Michelsonu, 
neigi savo broliu.

Dalį savo paliktojo turto 
Jurgis įsakęs atiduoti Lietu
vos universitetui, jei Lietuva 
būsianti tokia, kokios Jurgis 
norėjęs. O jei ne — atiduoti 
Massachusetts Technologijos 
Institutui.

Be abejo, testamento vykin
tojas turės išspręsti, kam tie 
pinigai po penkerių metų teks.

Iš kitų šaltinių man teko 
patirti, kad savo dalį Keleivy
je velionis Jurgis paskyrė Mi- 
chelsonui.

Virš 70 tūkstančių dolerių 
—gera pinigų suma! O reikia 
atsiminti, kad velionis prieš 
mirtį yra kai kuriems nusi- 
skundęs biednatve!

Atrodo, kad socijalizmas 
Jurgiui Gegužiui buvo neblo
gas biznis.

Pereitą ketvirtadieni ketu
ri LDS Centralinės raštinės 
tarnautojai ir šitų žodžių ra
šytojas davė savo kraujo Rau
donajam Kryžiui. Jie, vadina
si, atstovavo Didžiojo New 
Yorko lietuvius.

Ta diena, mat, buvo visų 
Didžiojo New Yorko tautinių 
grupių kraujo davimo diena. 
Šimtai visokių tautybių žmo
nių (daugelis tautiniuose kos
tiumuose) atnešė savo kraujo 
— kraujo sužeistiesiems fron
tuose mūsų kariams.
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Anglai Numetė 1,575 Tonus 
Bombų į Esseną, Svarbiau“ 

šią Vokiečių Arsenalą

AMERIKINIAI TANKAI, LĖKTUVAI IR 
AUTOMOBILIAI PADEDA SOVIETU 

OFENSYVUI PRIEŠ VOKIEČIUS
London. — Daugiau kaip 

300 Anglijos bombanešių 
paleido apie 1,575 tonus 
bombų į Esseną, pleškinda
mi ten Kruppų ginklų ir a- 
municijos fabrikus, didžiau
sius Vokietijoje. Tuose fab
rikuose dirbo 175,000 darbi
ninkų.

Anglų bombos suardė ir 
sudegino kelis ištisus mies
to blokus. Liepsnos kilo net 
1,000 pėdų aukštyn. Tarp 
kitko, buvo j Esseną nume
sta ir 150 bombų sveriančių 
po du tonus. .Negrįžo 14 
anglų bombanešių.

Tai jau 52-rą kartą iš vi
so Anglijos lakūnai naikino

Amerikos Lėktuvai Atakuoja 
Japonus Kiškoj, Saliamono 

Salose ir Burmoje 
r - - - - - - • 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
_______ /___________________ ' 

Washington, kovo 5. — Laivyno pranešimas 300:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Kovo 2 d. anksti iš ryto mūsų Warhawks lėktuvai 
atakavo japonų pozicijas Kiškoj (vakariniuose Aleu- 
tuose). Buvo pastebėta pataikymai į japonų stovyklų • 

' sritį.
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Naktį kovo 3-4 du japonų lėktuvai mėtė bombas į 
Jungtinių. Valstijų pozicijas Guadalcanal saloje; ne
padarė jokių nuostolių ir nieko nei sužeidė nei užmušė.

Kovo 4. — Mūsų Dauntless bombanešiai-smigikai, 
lydimi Wildcats lėktuvų kovotojų, bombardavo priešų 
pozicijas Mundo j (New Georgia saloj) ir užkūrė ketu
ris gaisrus. Japonai šaudė iš priešlėktuvinių patran
kų. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Iš ryto mūsų didieji bombanešiai Liberatoriai bom
bardavo japonų įrengimus Buine, Kahili ir Ballale sa
loje, Shortland salų grupėje. Nepastebėta pasekmių. 
Japonai šaudė iš priešlėktuvinių kanuolių. Visi Jung
tinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

New Delhi, Indija, kovo 5. — Jungtinių Valstijų oro 
jėgų štabo pranešimas:

Jungtinių Valstijų bombanešiai kelis kartus atakavo 
japonų įrengimus Rangoone (Burmoj); bombomis pa-, 
taikė į Padundaang tilto galus, į traukinių kiemus ir 
sandėlius.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų veiksmų.

Anglai Draudžia Lenkų 
Rašymus prieš Sovietus

London. — Anglijos cen
zūra “paprašė” lenkų ir an
glų laikraščius sustabdyt 
rašymus prieš Sovietų Są
jungą. Leidžia spausdint 
tiktai oficialius Sovietų ir 
lenkų valdžių pareiškimus.

Lenkų laikraščiai Angli
joj paskutiniu laiku pradė
jo įkandžiai plūsti Sovietus, 
o slėpti Raudonosios Armi
jos pasisekimus prieš vokie
čius.

Lenkų valdininkai Angli
joj įširdę dėl to, jog Sovie
tai nežada po karo sugrą
žint Lenkijai baltarusių ir 
ukrainų žemių su keliolika 
milionų gyventojų,
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ta svarbiausia fašistu Ašies 
arsenalą.

Berlyne Angly Bombos 
Užmušę 486 Vokiečius

Vokietijos radijas skelbė, 
kad anglų lėktuvai, bom
barduodami Berlyną kovo 1 
d., užmušę viso 486 asmenis 
ir sunkiai sužeidę 377.

Amerikos lakūnai bom
bardavo Brestą ir Lorien- 
tą, nacių uostus Francijoj; 
neteko keturių lėktuvų.

Nauji Amerikos Laivu- 
kai prieš Submarinus
Washington. — Jau vei

kia tuzinai naujų nedidelių 
Amerikos greitalaivių prieš 
fašistų submarinus, o da
bar skubiai statoma dar 
šimtai tokių karinių laivu- 
kų, kaip pranešė Jungtinių 
Valstijų laivyno sekretorius 
Knox.

Tie laivukai nepaprastai 
smarkūs, ginkluoti kanuolė- 
mis, torpedomis, gilumos 
bombomis ir visais naujau
siais moksliniais išradimais. 
Knox tvirtina, kad tai bū
sią geriausi pasaulyje pa
būklai naikinimui vokiečių 
ir japonų submarinų.
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Raudonoji Armija 
Užėmė Gžatską ir 

Dar 50 Vietų
Associated Press kores

pondentas H. C. Cassidy 
pranešė, kad daugumas iš 
Amerikos siunčiamų karo 
pabūklų ir kitų reikmenų 
pasiekia Sovietų Sąjungą, 
nors naciai visais galimais 
būdais stengiasi nuskandin
ti laivus, gabenančius So
vietams tuo reikmenis.

Cassidy, amerikinis ko
respondentas, sako, jog da
bartiniame Sovietų ofensy- 
ve matyt gana daug Ameri
kos tankų, trokų, lėktuvų ir 
lengvųjų karinių automobi- 
lių-“džypsų.”

Sovietų lakūnai gerai at
siliepia apie amerikinius 
lėktuvus kovotojus. Girdėt, 
kad Sovietai gavę ir šiek 
tiek atakavimo bombanešių 
iš Jungtinių Valstijų. Bet 
jie mano, jog Amerika turi 
namie ar savuose frontuo
se dar geresnių, negu. So
vietams atsiunčia.

Vienas svetimšalis lakū
nas, kovojąs, sovietiniame 
oro laivyne,' tvirtino, kad 
Sovietų Yak rūšies lėktuvai 
yra geresni už bet kuriuos

Niekam Nevalia Skerst 
Rinkai Gyvulių be

Valdžios Leidimo
Washington. — Jungtinių 

Valstijų žemdirbystės de- 
partmentas uždraudė bet 
kam skerst kiaules ir galvi
jus, kurių mėsa skiriama 
pardavinėjimui. Nuo šiol 
ne tik skerdyklos, bet ir pa
dieniai farmeriai, norėdami 
skersti tokius gyvulius par- 
duotinai mėsai, turės gaut 
valdiškus leidimus.

Šis patvarkymas reika
lingas kovai prieš mėsos 
šmugelį, vadinamą juodąją 
rinką.
UŽDĖSIĄ LUBAS VISO

KIAI MĖSAI
Kainų Administracijos 

valdininkai lemia, kad nuo 
balandžio 1 dienos bus nu
statyta kainos visų rūšių 
mėsai.

Amerikos Lakūnai Nus
kandino dar Du Japo

nijos Karo Laivus
Washington. — Du kari

niai Japonijos laivai, stam
būs šarvuotlaiviai, mėgino 
šūviais iš priešlėktuvinių 
ka n uolių nuvyt šalin Ame
rikos lėktuvus, kurie kovo 
5-6 dd. bombardavo japonų 
pozicijas Mundo j, Viloj ir 
Buine, Saliamono salose.

Amerikiečių lėktuvai nu
skandino abudu Japonijos 
šarvuotlaivius, o patys išli
ko be jokių nuostolių.

Amerikos ar Anglijos lėk
tuvus, o jis veikęs ir įvai
riais amerikiniais ir angliš
kais lėktuvais, kaip teigia 
tas pats korespondentas 
Cassidy.

Jis giria rusus už mokėji
mą naudot amerikinius au
tomobilius snieguose, 40 
laipsnių šalčiuose, dumbluo
se, ant blogiausių kelių ir 
visai be kelių; sako, kad jie 
yra gabūs mechanikai tuos 
automobilius pasitaisyti net 
tada, kai stokuoja sveikų, 
naujų dalių vietoj sugedu
sių.

Sovietams iš pradžios at
siųsti tankai turėjo nepa
sukamus, pastovius bokštu- 
kus ir neapsukamas aplin
kui kanuoles. šie tankai 
nelabai tiko mūšiams su vo
kiečiais. Bet dabar atsiun
čiami amerikiniai tankai 
yra jau su kanuolėmis ap
sukamuose bokštukuose ir 
gerai veikia.. Sovietų ka
riai, tačiau atranda, jog pa
tiem didiesiem mūšiam vis 
dar geriau tinka sovietiniai 
tankai.

Naciai Buria Karo Lai
vus Skandint Sovietam 
Siunčiamus Reikmenis

London. — Anglijos laik
raščiai paskelbė žinias, kad 
naciai nusiuntė į Norvegi
jos prieplaukas savo karo 
didlaivį Tirpitzą, vieną lėk- 
tuvlaivį, kelis šarvuotlai
vius ir eilę naikintuvų.

Tiem kariniam vokiečių 
laivam pavesta išvien su 
submarinais atakuot Ame
rikos ir Anglijos laivus, 
plaukiančius per šiaurių jū
ras su kroviniais į Sovietų 
Sąjungą.

Naujas Amerikiečių
Laimėjimas Tunisijoj
Šiaur. Afrika. — Ameri

kiečiai atėmė iš vokiečių 
strateginiai svarbų Pichon 
miestelį.

Anglai šturmavo nacius 
Mare th tvirtovių linijoj ir 
padarė priešams didelių 
nuostolių; bet šiaurinėje 
Tunisijoje anglai pasitrau
kė apie septynias mylias iš 
Sedjenane miestelio, kuris 
mažai karinės svarbos tetu
rėjęs.

Vieni Anglai Tevaldysią 
Savo Kolonijas

London. — Anglijos kolo
nijų ministeris Oliver Stan
ley griežtai atmetė siūly
mus, kad anglų kolonijas 
po karo turėtų valdyt ne 
viena Anglija, bet drauge 
su ’ A m e r ika ir kitomis 
Jungtinėmis Tautomis.

London. — Sovietų ka
riuomenė, du kartu štur
muodama vokiečius, atėmė 
iš jų svarbų Gžatsko miestą 
su geležinkelio stočia, 100 
mylių į vakarus nuo Mas
kvos ir už 60 mylių į pietų 
rytus nuo atkariauto Rže- 
vo, kaip specialiai pranešė 
Sovietų radijas kovo 6 d. 
“Dar tebeskaičiuojama pa
grobti nuo priešų karo reik
menys,” sakė Maskvos radi
jas.

Gžatską naciai buvo ne
paprastai drūčiai aptvirti- 
nę: jie tikėjosi kada nors iš 
Gžatsko patraukt prieš Ma
skvą.

Raudonoji Armija dabar 
taipgi atgriebė nuo vokie-

Sovietai Grūda Nacius vis 
Tolyn Atgal Rževo Fronte, .

Neduoda Jiems Apsistoti
____________i * “***—

Sovietų Oficialiai Pranešimai .
London, kovo 5. — Vidunaktinis Sovietų radijo pra

nešimas:
Į pietus ir vakarus nuo Rževo mūsų kariuomenė už

ėmė daugiau kaip 50 apgyventų vietų. Vokiečiai at
kakliai priešinosi, mesdami mūšin savo pėstininkus, 
tankus ir artileriją. Mūsų kariuomenė triuškina prie
šų apsigynimus, neduodama jiems galimybės apsistoti 
ir apsikasti parankiose pozicijose.

Sievsko srityje mūsų kovotojai užėmė kelias apgy
ventas vietas. Viename sektoriuje vokiečiai su tan
kais padarė kontr-ataką. Per kautynes tapo išdegin
ta septyni priešų tankai ir išmušta iš veikimo dar trys.

Sievsko mieste mūsų kariuomenė suėmė 515 priešų 
ir pagrobė keturis maisto, ginklų ir kitų reikmenų 
sandėlius.

Į vakarus nuo Lgovo mūsų kariuomenė sudaužė vo
kiečių pasipriešinimus ir paėmė 10 apgyventų vietų. 
Mūšio lauke liko 1000 nukautų priešų, o nelaisvėn pa
imta 650 vokiečių kareivių ir oficierių. Tarp kitko, bu
vo pagrobta 16 jų kanuolių.

Hitlerininkai Dujomis 
Nunuodijo 380 Lenky
London. — Lenkų valdžia 

trėmime gavo žinių, jog 
M y s 1 o vicų koncentracijos 
stovykloje vokiečiai suvarę 
380 sergančių lenkų į tam 
tikrus kambarius, būk ap
valyt tuos lenkus nuo ap
krečiamosios tifo ligos. Pas
kui naciai prileido nuodin
gų gesų į tuos kambarius ir 
taip numarino visus ligo
nius.

Iš 3,000 buvusių toje sto
vykloje lenkų per du mėne
siu mirė 1,800 nuo bado ir 
tifo, kaip sako Lenkijos vy
riausybė Londone.

MARŠALAS STALINAS
London. — Aukščiausioji 

Taryba, Sovietų Sąjungos 
seimas, suteikė premjerui 
Stalinui karinį maršalo ti
tulą, kaip pranešė Maskvos 
radijas kovo 6 d. vakare. 

čių Osugos miestą su gele
žinkelio stočia, 53 mylios į 
šiaurius nuo Viazmos, ir 
užėmė dar 50 apgyventų 
vietų, tai viso jau 153 mies
tus, miestelius ir kaimus 

! per trejetą dienų Rževo 
fronte.

Sovietų kovotojai vis ar
tėja prie Viazmos, Starajos 
Russos ir Oriolo, o nuo at
kariauto Sevsko raudonar
miečiams telieka jau tik 16 
mylių pasiekt Kijevo-Mas- 
kvos geležinkelį.

Mūšyje Bismarck Jūroje 
amerikiečiai sunaikino 102 
japonų lėktuvus, o savo 

■ prarado tik 4.

Maikop Žibalo Versmės 
Jau Tarnauja Sovietam

Maskva. — Sovietai jau 
traukia sau ir apdirbinėju 
žibalą iš Maikopo žibalo 
versmių, kurias jie atgavo 
nuo vokiečių sausio 31 d. 
šiemet.

Nužudyta 90 Aukšty 
Naciy Valdininku

Slaptas Vokietijos radi
jas vardu “Vokietys Dar
bininkas” pranešė, jog 11942 
m. nacių priešai nužudė 90 
aukštųjų Hitlerio policijos 
viršininkų. Per vienus pas
kutinius metus 800 procen
tų padaugėjo nariai slap
tajame vokiečių judėjime 
prieš nacizmą.

Tais pačiais metais įvyko 
237 atviri susikirtimai Vo
kietijos fabrikuose ir kasy
klose, tarp darbininkų ir 
nacių pareigūnų.
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Latvių Lėktuvų Eskadrilė ir 
Latvijos Laisvė

Latvijos liaudis nepasiduoda hitleri
ninkams ir partizanai didvyriškai kovo
ja. Latvijos piliečiai, kurie suspėjo pasi
traukti į Sovietų Sąjungą, turi sudarę 
savo pulkus Raudonojoj Armijoj. Nese
niai latviai pasitraukę į Sovietų Sąjungą 
sukėlė tam tikrą sumą pinigų ir nupirko 
tiems pulkams tankų.

Dabar latvių rašytojas F. Niedre pra
neša, kad latviai gyveną Sovietų Sąjun
goj nupirko eskadrilę karinių lėktuvų. 
Prie sukėlimo fondo prisidėjo ir latviai 
kovotojai iš Latvių Pulkų.

Ant galingų latvių lėktuvų sparnų yra 
jų kalboj užrašyta: “Latvys šaulys!” 
Raudonoji Armija jau yra netoli Tarybų 
Latvijos žemės ir tie karo lėktuvai grei
tai daužys hitlerininkus Rygoj ir Dvins- 
ke, kad greičiau Latviją išlaisvinus.

latviai Sovietų Sąjungoj energingai 
dirba fabrikuose, prie ginklų ir amuni
cijos gaminimo, ant žemes ūkio, ligoni
nėse ir kitur.

Latvių Divizija, kaip rašo F. Niedre, 
jau kelis kartus gerai pasižymėjo kovos 
lauke. Latvių Gvardijos Divizija pasižy
mėjo ir Maskvos apgynime 1941 metais. 
Tik šiomis dienomis latviai kovotojai va
dovystėj Rutzitis užėmė svarbų kalną 
ir po to lėktuvų nupirkimui suaukavo 
40,115 rublių. 1

Latvė slaugė Milda Kandate buvo tris 
kartus sužeista kovos lauke ir dabar au
kavo 1,000 rublių. Latviai sužeisti karei
viai suaukavo lėktuvų eskadrilės nupir
kimui 50,000 rublių. Latviai darbininkai 
Ivanovo mieste sukėlė 40,000 rublių. Tik 
į šešias savaites latviai tam tikslui sukė
lė 1,300,000 rublių, o pirmiau tankų ko- 
lumnos nupirkimui jie sukėlė 2,500,000 
rublių.

Po visą Sovietų Sąjungą latviai laiko 
susirinkimus, renka aukas ir deda pa
stangas, kad jų mylima tėvynė greičiau 
būtų išlaisvinta iš po budelių hitlerinin
kų. Sausio pabaigoj Juozas Stalinas pa
siuntė telegramą Latvijos Tarybų vy
riausybei pranešdamas, kad Raudonoji 
Armija artinasi prie Latvijos ir neužilgo 
ji bus išlaisvinta.

Pragyvenimas ir Algos
Vakarų-pakraštyj War Labor Board 

nusprendė nekelti aviacijos darbininkų 
algų. Iš priežasties pabrangusio pragy
venimo, maisto ir drabužių, darbininkai, 
gaudami tik po 62 centus į valandą, bu
vo atsikreipę j minėtą boardą prašant 
pritaikinti jų algas prie pragyvenimo

kainų, tai yra pakelti jas.
Jų prašymas atmestas, šis sprendimas 

privers labai susirūpinti darbo unijų va
dus ir darbininkus. Juk niekam nėra pa
slaptis, kad pragyvenimas tiek pabrango, 
kad jokiu būdu negalima pragyventi už 
pirmesnes algas. O kada darbininkas ne
galės žmoniškai pavalgyti, apsirengti ir 
turėti žmonišką butą>, tai jo ir gamyba 
sumažės.

Šis sprendimas atsitiko sąlygose, kada 
po šalį važinėja stambaus kapitalo atsto
vas Mr. E. Rickenbacker ir piktai kalba 
prieš darbo unijas, prieš darbininkus. 
Šis sprendimas atsitiko sąlygose, kada 
toki darbo žmonių priešai, kaip Mr. Peg
ler žiauriai puola darbininkus.

Mūsų šalies darbo liaudis nuoširdžiau
siai remia karo laimėjimo politiką. Mūsų 
darbo unijų vadai ir darbininkai atsisa
kė nuo streiko karo sąlygose, kad nesu- 
trukdžius gamybą. Visiems yra aišku, 
kad turčiai daro.dešimtimis kartų dides
nius pelnus, kaip taikos metu. Nejaugi 
visą karo naštą turės nešti tik darbo 
liaudis? Nejaugi nebus galima sulaiky
ti tuos šmeižtus prieš organizuotus dar
bininkus, kuriuos skleidžia turčių spau
da? Nejaugi mūsų vyriausybės įstaigos 
nesuras būdų pažaboti turčius, kad jie 
nesikrautų pelnų kalnus ir pritaikinti 
darbo žmonių algas prie pragyvenimo?

Vis “Pagal Planą”
Raudonoji Armija, po žiaurios kovos, 

ištrenkė Hitlerio gaujas iš Rževo miesto. 
Kad ten buvo žiauri kova, tai tą paliu
dija vien tas, kad Rževo priemiestyj guli 
virš 2,000 hitlerininkų užmuštų. Raudo
noji Armija suėmė 112 tankų, 78 kanuo- 
lių, 35 garvežius, 1,200 vagonų, daug ki
tokių ginklų ir amunicijos. Vien tiek už
muštų ir tokis suimtas karo grobis pa
rodo, kad hitlerininkai buvo sumušti.

Bet iš Berlyno Hitlerio propagandos 
berneliai sako, kad jie “pasitraukę lini
ją trumpindami, pasitraukė pagal pla
ną.” Žinoma, kad pagal planą, tik ne pa
gal Hitlerio, bet pagal Raudonosios Ar
mijos vadų, priešakyje su Stalinu.

“Sunkios Kovos Priešakyj”-- 
Sako Pravda

Nepaisant, kad Raudonoji Armija už
davė daug didelių smūgių Hitleriui ir jo 
plėšikų šaikai, nepaisant, kad prie Sta
lingrado buvo sunaikinta geriausios Hit
lerio jėgos ir kitos yra apsuptos Novo- 
rossiisko srityj, bet kovos dar bus sun
kios, nurodo dienraštis “Pravda.”

Priešas yra žiaurus ir dar galingas. 
Hitleris naudojasi ta proga, kad prieš 
jį nėra antro fronto. Afrikos frontas, tai 
tik šalutinis dalykas; ten iš abiejų pu
sių veikia neskaitlingos armijos ir jis ne
gali daug įtakos daryti į Sovietų Sąjun
gos 3,000 mylių frontą.

“Pravda” rašo, kad už kiekvieną že
mės pėdą prisiena vesti žiauri kova. Hit
lerininkai niekur patys nesitraukia. Daž
nai pereina į kontr-atakas ir stengiasi 
vėl užimti miestus ir miestelius, kuriuos 
Raudonoji Armija išlaisvino.

“Pravda” atžymi, kad labai svarbu kuo 
didesnius plotus išlaisvinti, nes tuomi iš
gelbėja šimtų tūkstančių žmonių gyvas
tį. Vienok, Raudonosios Armijos ofensy- 
vo vyriausias tikslas yra, tai nepaleisti 
priešui pasitraukti, sunaikinti jį Sovietų 
Sąjungoj, nes tik sunaikinti hitlerininkai 
daugiau jau nėra pavojingi.

Vaizdas iš Guadalcanal© salos, iš kurios amerikiečiai išmušė japonus. Nuotrauko
je matome Jungt. Valstijų karius, pasimojusius užduoti japoniškiems plėšikams 
paskutinį smūgį. ■
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Kultūriniai Tarybų 
Lietuvos Atsiekimai

I . ♦ •

Aukokime Raudona 
jam Kryžiui

A. VENCLOVA
Broliai lietuviai! Mūsų 

tauta, ir sunkiausiais lai
kais be galo branginusi 
mokslo šviesą, su visu -en
tuziazmu, su visu karščiu ir 
pasiryžimu prie mokslo ir 
šviesos ėmė veržtis Tarybų 
Lietuvoje. Visų mokyklų 
durys plačiausiai buvo ati
darytos dirbančiojo mūsų 
tautos sluoksnio vaikams ir 
suaugusiems žmonėms. Per 
nepilnus Tarybų valdžios 
metus Lietuvoje mes su
spėjome organizuoti apie 
600-tus naujų pradžios mo
kyklų klasių, atidarėme ke- 
lioliką naujų stambių vidu
rinių mokyklų, kuriose mo

ta-

■ Šį mėnesį , eina vajus su
rinkimui 125 milionų dole
rių Raudonajam Kryžiui 
Amerikoje. Prez. Roosevel- 
tas tuom reikalu sakydamas 
prakalbą pareiškė:

“Kur tik mūsų kovotojai 
yra, visose pasaulio dalyse, 
Amerikos Raudonasis Kry
žius stovi šalia jų ir visuo
met ištiesia jiem $avo ran
ką, teikdamas pagalbą ir 

jų patogu-

I v

į kinių skaičius iš 25,000 iš
augo ligi 40,000. Mūsų Kau
no ir Vilniaus universitetai 
buvo išplėsti ir į juos tuo
jau pateko daugiau kaip 2,- 
000 naujų studentų; be to, 
prie universitetų buvo or
ganizuoti kursai darbo 
žmonių vaikams paskubin
tu tempu pasiruošti į uni
versitetą, kuriuos lankė per 
400 klausytojų. Gausingose 
suaugusių visų tipų moky
klose, kursuose ir liaudies 
universitetuose pradėjo mo
kytis didžiulis skaičius, bū
tent, per 50,000 žmonių, ku
rie anksčiau mokslo negalė
jo pasiekti ypač dėl lėšų 
stokos. Buvo organizuota 
daugybė naujų vaikų dar
želių ir vaikų namų, įsteig
ta eilė naujų specialinių 
mokyklų, pradėtas likviduo
ti suaugusių neraštingu
mas, įsteigta daugybė nau
jų bibliotekų, skaityklų ir 
keliolika kultūros namų. 
Tik Tarybų valdžios buvo 
įvykdyta ilgų metų mūsų 
mokslininkų svajonė — į- 
steigta Mokslų Akademija, 
kuri mūsų mokslo kūryboje 
turėjo suvaidinti didžiulį 
vaidmenį. Švietimo reika
lams 1941-mais metais res
publikos biudžeto buvo skir
ta anksčiau negirdėta su
ma—262 milion. 584 tūks
tančiai rublių (1939 metais 
švietimo reikalams buvo 
skirta apie 4 kartus mažes
nė suma). Visos šios pa
stangos jau artimiausiais 
metais mūsų respubliką tu
rėjo pakelti į žymiai aukš
tesnį kultūros laipsnį, o di
džiulei masei žmonių turė
jo suteikti gerą paruošimą 
atlikti atsakingoms parei
goms valstybiniame, ekono
miniame ir kultūriniame 
krašto gyvenime.

Švietimas valstybės kul
tūrinėje srityje užima le
miamą vietą, tačiau ne vien 
jis sudaro krašto kultūrą. 
Tačiau ir visoms kitoms 
kultūrinio gyvenimo sritims 
tarybų vyriausybė’skyrė di
džiausią dėmesį, puikiai 
įvertindama jų didžiulį svo
rį bendram mūsų • krašto 
kultūros lygiui pakelti.

Meno kūryba tarybinia
me laikotarpyje susilaukė 
nepaprasto įvertinimo ir 
paskatinimo. Vietoj vos ke- 
letos respublikoje veikusių 
teatrų per trumpą laiką jau 
veikė 14 • dramos, operos, 
operetės ir vaikų teatrų lie
tuvių ir mažumų kalbomis. 
Buvo einama prie to, kad 
kiekvienas apskrities mies
tas turėtų savo nuolatinį 
profesionalų teatrą, kuris 
galėtų aptarnauti plačiau
sias darbo žmonių mases.

Tarybų vyriausybė orga
nizavo aukštąją meno ftiū- 
kyklą Vilniuje ir išplėtė 
Kauno meno mokyklą. Mu-

zikai studijuoti buvo įsteig
ta visa,,eile vidurinių muzi
kos mokyklų ir kursų įvai
riuose Lietuvos miestuose. 
Lietuvos dailininkams buvo 
stengiamasi sudaryti kūo 
geriausias , darbo sąlygas. 
Daug darbų jie dirbo pagal 
specialius užsakymus, ir 
Liaudies Kultūros fondas 
asignavo gan stambias su
mas dailininkų darbams 
pirkti bei jų darbui parem
ti. Taip pat konkursų būdu 
buvo skatinama meninė mū
sų dailininkų kūryba.

Lietuvos muzikai per
rybinį laikotarpį irgi su
spėjo sukurti nemaža, 
dideliu nekantrumu mūsų 
teatralinė publika lauke vi
sos eilės naujų operų prem
jerų. Ruošimasis meno de
kadai Maskvoje plačiai įsiū
bavo visą mūsų meninį gy
venimą. Į kūrybines lenk
tynes įsitraukė beveik visi 
žymesnieji, mūsų kompozi
toriai, iš kurių artimu laiku 
buvo galima laukti daug 
vertingų muzikos kūrinių.

Lietuvos rašytojams buvo 
s u d a r y t os palankiausios 
darbo sąlygos. Rašytojams 
buvo atiduoti puikūs Vailo
kaičio rūmai Kaune ir na
mai Vilniuje. Be to, buvo 
atiduotas Panerių dvaras 
Trakų apskrityj, rašytojų 
vasarojimo namams įruošti. 
Žymiai padidėjo rašytojams 
atlyginimas už spaudai duo
damus veikalus. Visa eilė 
senesniosios kartos rašyto
jų ir šiaip jau nusipelniu
sių kultūros darbuotojų bu
vo aprūpinti pensijomis, 
kad be'rūpesčio galėtų dirb
ti ir senatvėje.

Rašytojų gyvenimas reiš
kėsi ne tik naujų meno kū
rinių kūrimu, bet ir nepa
prastai gyvomis idėjinėmis 
diskusijomis. Greta to, ne
paprastai smarkiu tempu 
augant bibliotekų tinklui, 
smarkiai augo visų mūsų 
knygų tiražas, kurį skatino 
augti ir šiap jau plačiose 
masėse nepaprastai pakilęs 
susidomėjimas visų sričių 
literatūra. Valstybinė .lei
dykla, sujungusi savyje 
anksčiau egzistavusias 
smulkias leidyklas, pagal 
1941 m. planą buvo numa
čiusi išleisti 525 knygas, 
kiekvieną maždaug po 9,- 
000 egzempliorių, iš viso 4,- 
800,000 tiražo. Tai vis 
skaičiai, anksčiau mūsų 
spaudos istorijoje negirdėti, 
rodą nepaprastai greitą iš 
šios kultūros srities kilimą 
bei plėtojimąsi.

Suvedant bendrą vienerių 
tarybinių Lietuvos gyveni
mo metų kultūros balansą, 
reikia pasakyti, kad niekad 
Lietuvoje kultūrinis gyveni
mas nerodė gražesnių vil
čių kaip tarybiniu metu. 
Kultūrinis Lietuvos gyveni
mas diena iš dienos ėjo pla
tyn ir gilyn. / Tarybinė vy
riausybė kultūros darbuoto
jams suteikė visas galimy
bes įvykdyti savo ilgų metų 
svajones, savo tėvynės kul
tūrai atiduoti visus savo ge
riausius sumanymus ir jė
gas. Objektyvus ateities 
istorikas negalės praeiti pro 
pirmuosius tarybinius Lie
tuvos metus nepažymėjęs, 
kad tai iš tikrųjų buvo me
tai, kada mūšų tauta pir
mą kartą savo istorijoje 
plačiausiai pareiškė visas 
savo kūrybines galias.

Brangūs tautiečiai! Jums 
brangi sava tautiška kultū
ra, sava knyga, sava mo- .

Su

ką, teikdamas 
patarnaudamas 
mui...

“Kiekvienas 
turite draugą 
karinėje uniformoje, pilnai 
suprasite savo širdyje šios 
kampanijos svarbą. Jūs, 
būdami namie šiandien, ži
note geriau, negu kas kitas, 
ką tai reiškia, kad Raudo
nasis Kryžius stovi greta 
mūsų kareivių, jūreivių ar 
marininkų, kur tik jie be
būtų. Visi mes, 130 milionų 
mūsų, žinome, kaip nepava-

jūsų, kuris 
ar giminę

Glaudžiai ir branduolin- 
gai prezidentas apibūdina 
Raudonojo Kryžiaus di
džiuosius uždavinius. Iš to 
mes galime įsivaizdint, kiek 
daug šie milžiniški darbai 
reikalauja pinigo.

Prezidento balsas turi pa
siekti ne tik mūsų ausis, 
bet ir jausmus. Visi turi
me stoti su parama Raudo
najam Kryžiui. Nustatyta 
suma surinkti per visą šalį 
nėra per didelė. Mūsų ša
lis turi virš 130 milionų gy
ventojų. Išeina mažiau kaip 
po dolerį nuo asmens. Žino
ma, yra sergančių, kurie 
negali aukoti. Vaikai nega
lima skaityti į aukotojus. 
Apie aštuoni milionai jaunų 
vyrų yra karo tarnyboje, 
jie negali aukoti. Taigi, po 
dolerį aukojant visiems ga
lintiems aukoti nebūtų ga
na. Reikia aukoti po dau
giau.

duojamai svarbus yra šios Lengvesnėse pramonėse, 
didžios įstaigos darbas per-i kur šeštadieniais nedirba, 
galei laimėti, o tas darbas 
yra atliekamas kas minutę, 
kiekvieną dieną, visur, kur 
tik jo reikia.

“Aš todėl paskelbiu kovo 
mėnesį Raudonojo Kryžiaus 
Mėnesiu. Kad užtikrint, jog 
kiekvienas amerikietis ber
niukas kiekviename kovos 
fronte gautų viską, ką tik 
Raudonasis Kryžius gali su
teikti, tai reikės bent 125 
milionus dolerių sukelti.

“Tai tiek mums ir terei
kia žinoti — mes tikrai at
liksime savo pareigą.”

unijos patvarkė, kad visi 
darbininkai dirbtų vieną iš
tisą šeštadienį Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Tas gra
žu ir patriotiška.

Lietuviai ruošia pramo
gas ir prakalbas paramai 
Raudonojo Kryžiaus. Rei
kia rūpintis, kad tokie pa
rengimai pavyktų. Auko
dami ir sukeldami pinigų 
pramogomis, mes lengvai 
išpildysime Raudonojo Kry
žiaus reikalą, surinksime 
$125,000,000.

P. Buknys.

Waterbury, Conn
Mušu Žinios

Mūsų miestas yra vario 
misingio industrijos miestas, 
nes čionai yra skaitoma di
džiausia visoj Amerikoj tos 
rūšies išdirbystė. Galima saky
ti, kad kitokios išdirbystčs ma
žai čia ir randasi. Miestas 
taipgi turi suvirs šimtą tūks
tančių gyventojų. Lietuvių 
skaitoma apie 12,000. Iš lie
tuvių daug jaunų vyrukų tapo 
aprėdyta Dėdės Šamo šaunio
mis uniformomis ir labai pla
čiai išskirstyta į visokias mili- 
tarines dalis: infanterijos, lai
vyno, aviacijos ir kitokius sky
rius.

ir

Vaikščiojant po miestą la
bai dažnai tenka sutikti lietu
vių jaunuolių uniformose, ku
rie aplanko savo tėvus, bro
lius, seseris, lietuviškas įstai
gas, draugijų susirinkimus. Jie 
kartu dirbo su mumis seniau, 
o dabartės kovoja prieš demo
kratijos priešus fašistus. Gai
la netekus jaunų draugų, bet 
kitokios išeities nėra, kaip tik
tai kovot prieš užpuolikus, ku
rie užpuolė mūsų šalį Ameri
ką, užpuolė anglus, užpuolė 
chinus, užpuolė rusus ir dau
gelį kitų tautų ir nori visus 
kartu pavergti. Jie nori būti 
ponais, o kitos visos tautos 
jiems turėtų vergauti. Mūsų

kykla, sava daina, savas 
teatras. Jums brangu vi-

džiausią turtą, perdavė sau
goti ir puoselėti mūsų pro
tėviai — gražioji lietuvių 
kalba, mūsų gražiosios dai
nos ir nuostabioji tautodai
lė. Visa tai, kas brangu 
mūsų širdžiai, šiandien lai
kinai pavergtame mūsų 
krašte yra žiauriai ujama 
ir persekiojama. Savo kraš
te lietuvis virto beteisiu 
įnamiu tuo tarpu, kada, gro
bikas hitlerininkas nori bū
ti pilnateisiu mūsų krašto 
šeimininku. Nesulaukimas! 
Neprašyti svečiai iš mūsų 
krašto turi būti išvyti.

jaunuoliai yra pasiryžę kovoti 
iki pilnos pergalės.

Taipgi mes seniai esame pa
sirengę dėti visas pastangas 
dirbti karui įrankius, pirkti 
apsigynimo bonus, aukoti Rau
donajam Kryžiui. Mes turime 
pamiršti visus skirtumus mūsų 
įsitikinime, tiktai dirbti iki ka
ras bus laimėtas. O po tam 
galėsime pasipešti, kada bus 
priešas nugalėtas.

Su daugeliu kareivių teko 
kalbėtis. Visi yra patenkinti 
rusų laimėjimais. Jie sako, kuo 
rusai daugiau išmuša vokiečių 
ir jų talkininkų, tuo mums ma
žiau reikės muštis, nes su ne
gyvais jau nėra bėdos, tiktai 
su gyvais reikia muštis. Karei
viai visi sutinka rusams gel
bėti visokiais būdais.

Dabar yra senų drapanų 
rinkimas dėl Rusijos. Dauge
lis kareivių aukavo savo civi- 
les drapanas. Jie sako, kada 
sugrįš, tai nusipirks, o rusam 
dabartės yra reikalinga. Jie 
ne taip žiūri, kaip tie, kurie 
save vadina tikrais lietuviais, 
bet kenkia 
Man teko
žmogaus, ar neturi senų dra
panų, tai jisai atsakė, kad tu
rįs, bet dėl rusų neduos. Jisai 
Lietuvon ir po karui nusiųs. 
Nors tokių mažai randasi, bet 
yra. Tie žmonės/kurie duoda 
drapanas šiandien, dėl Rusijos, 
jie duos ir del Lietuvos, jeigu 
bus reikalas.

Kada prasidėjo drapanų 
rinkimas, aš maniau, kad bus 
labai mažai tų drapanų. Bet 
šiandien visai kitaip yra. Su
nešė tiek drapanų, kad reikia 
stebėtis. Rinkimo laikas pasi
baigė, .dėžes surankiojo, ku
rios buvo pas krautuves. Bet 
drapanas veža į centrą, kad 
moterys, kurios kasdien dirba 
po kokias 10, negali spėti 
sutaisyti ir sukrauti Į dėžes.

Reporteris.

karo reikalams, 
paklausti tokio

Redakcijos Atsakymai
Al. Ddvinirtū, New Yorke. 

— Administracija turi tamstos 
vardą ir jis neužilgo bus pa
skelbtas drauge su kitais auko
tojais.
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DIDŽIOJI MOTINA-AMERIKOS 
RAUDONASIS KRYŽIUS

BADAVIMAS IR 
TROŠKULYS

— Mūsų, amerikiečiii yra 
130 milionų žmonių, bet aš 
norėčiau, kad jų dar dau
giau būtų, — sakė vienas 
geras lietuvis Amerikos pa
triotas. Susijudinęs, jis 
kalbėjo, kaip mes lietuviai 
privalome kuo glaudžiau
siai veikti išvien su milijo
nais visų Amerikos žmonių 
šiame karo krizyje, — kaip 
vienos giminės nariai.

— Mes turime įvairių va- 
jų-kampanijų, bet dabarti
niam Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajui mes, visi lie
tuviai, privalome uoliau 
dirbti ir daugiau aukoti, ne
gu bet kuriam kitam, — ta
rė tas nuoširdus lietuvis 
amerikietis.

Didžioji Motina
Spaudoje, judamuosiuose 

paveiksluose ir iškabose 
Amerikos Raudonasis Kry
žius yra piešiamas kaip Di
džioji Motina, bendroji mo
tina visiem šio krašto ka
reiviam, jūreiviam ir lakū
nam karo fronte ir užfron
tėj, sužeistiem - sergantiem 
ir sveikiem, ne tik svetur, 
bet ir tėviškėje.

Mes gi kiekvienas esame 
jų bendrai - broliai ir sese
rys amerikiečiai.

Raudonojo Kryžiaus 
Mėnuo

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė šį kovo mėnesį, 
kaip Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Mėnesį ir atsišau
kė į visos šalies žmones, kad 
sudėtų 125 milionus dolerių 
gailestingiesiem Raudonojo 
Kryžiaus darbam. Prezi
dentas sakė:

“Kiekvienas jūsų, kuris 
turite draugą ar giminę ka
rinėje uniformoje, pilnai 
suprasite savo širdyje, ką 
tai reiškia, kad Raudonasis 
Kryžius ...su meilės ir 
draugingumo ranka... sto
vi greta mūsų kareivių, jū
reivių ar marininkų, kur 
tik jie bebūtų, ...kaip ne
pavaduojamai svarbus yra 
šios didžios įstaigos darbas 
pergalei laimėti, darbas, ku
rį jinai atlieka kas minutę 
kiekvieną dieną visur, kur 
tik jo reikia.

“Net mūsų priešai žino 
apie Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, nes ii’ svetimų 
kraštų sienos niekados ne
galėjo sulaikyti jo gailes
tingumo darbų tenai.”

Mūsų Berniukų Gyvy
bių Gelbėtojas

Raudonojo Kryžiaus rū
pesniu iš anksto surinktas 
kraujas “išgelbėjo gyvybes 
šimtams amerikiečių, kurie 
buvo sužeisti Perlų Uoste 
gruodžio 7 d.” (1941 m., per 
pasalingą japonų užpuoli
mą), kaip pareiškė admiro
las Nimitz, Jungtinių Vals
tijų laivyno komandierius 
Ramiajame Vandenyne:

“Paskui didžiuliai kiekiai 
(Raudonojo Kryžiaus) su
rinkto kraujo taip patarna
vo, jog daugelis sužeistų 
mūsų karių galėjo sugrįžt į 
savo pareigas.

“O kuomet mūsų vetera
nai gauna pagalbos ir pa
tarnavimo, tai jie tiesiog 
veržte veržiasi atgal į mūšį.

Behind the Red Cross 
are your greenbacks
Give generously this year. 
Give more than ever be
fore. Send your gift, now, 
to the Red Cross War 
Fund of New York City, 
or to your local chapter.

When he needs you most-• 
Red Cross 

is at his side

“Jūsų auka Raudonajam 
Kryžiui yra tiesioginis pa
tarnavimas kovoj ančiųjų 
mūsų jėgų dvasios ir mora
lės kėlimui ir palaikymui.”

Plati Raudonojo Kry
žiaus Veikla

Ramiais laikais Raudona
sis Kryžius neša pagalbą 
žmonėms tokiose nelaimėse, 
kaip potviniai, didieji gais
rai, žemės drebėjimas, saus
ra, badas.

Dabar gi, per nevidonų- 
fašistų užkurtą karą, siau
čia milionus kartų baisesnė 
nelaimė aplink visą žemės 
rutulį.

Ir kur tik amerikiečiai 
kovotojai nuvyko pastot ke
lią tai pasaulinei plėgai, vi
sur kartu su jais ėjo ir mū
sų Raudonasis Kryžius—į 
pragarinius raistus, per 
skardžiuosius kalnus, dum
blus ir pelkes — įvairių li
gų peryklas. Jis neša pa
galbą ir paguodą sužeistie
siems ir sergantiems; jis 
teikia patogumų ir pramo
gų sveikiesiems mūsų ka
riams, vargstantiems už 
tūkstančių mylių nuo namų 
ir išsiilgusiem saviškių. Per 
Raudonąjį Kryžių gauna ži
nių milionai tėvų, motinų, 
brolių, seserų ir žmonų apie 
savo sūnus, brolius ir vy
rus tolimiausiuose, pasaulio 
kampuose.

Tūkstančiai Veikėjų
Raudonasis Kryžius pa

laiko penkis tūkstančius 
tam tyčia išlavintų savo at
stovų — direktorių, ligoni
nių patarnautojų, pramogų 
davėjų — amerikinėse ka
riuomenės ir jūreivių sto
vyklose namie ir užsieniuo
se. Iš to skaičiaus jau 1,- 
200 Raudonojo Kryžiaus 
darbuotojų eina savo parei
gas anapus vandenynų, įvai
riuose kovos frontuose.

Mūsų kovotojai giliai pa
sitiki savo Raudonuoju 
Kryžium, ir per paskutinius 
14 mėnesių daugiau kaip 
milionas vyrų karinėse uni
formose kreipėsi į jį to
kiuose asmeniniuose klausi
muose, kaip finansiniai var
gai, naminiai keblumai, mir
tis šeimoje ir 1.1. Raudonojo 
Kryžiaus patarnavimais 
dauguma tų klausimų buvo 
išspręsta, o kurių negalima 
buvo jokiu būdu išspręsti, 
tai mūsiškiai kariai gavo 
bent paguodą ir suramini

mą, matydami, kaip juos už
jaučia Raudonasis Kryžius.

Raudonasis Kryžius gau
na tūkstančius padėkos laiš
kų už pagalbą kariams bei 
jų šeimoms. Jis yra greitai 
išrūpinęs medžiaginę para
mą daugeliui senelių - tėvų, 
netikėtai patekusių į vargą, 
išėjus sūnui į karo tarny
bą. Ir ne viena motina, pirm 
mirdama, gavo paskutinį 
kartą pamatyt savo sūnų 
tiktai per Raudonojo Kry
žiaus greitas pastangas.

Raudonojo Kryžiaus
Kliubai

Mūsų kovotojams reikia 
ir šviesesnio poilsio ir pa
silinksminimo. Tam reikalui 
Amerikos Raudonasis Kry
žius palaiko 150 savo kliubų 
kareiviams, jūreiviams ir 
lakūnams užsieniuose: Ang- 
lijoj, Indijoj, Naujojoj Ze- 
landijoj, Pietinių Jurų salo
se, Australijoje ir kituose 
kraštuose. Vien Australijoj 
yra 26 tokie Raudon. Kry
žiaus poilsio ir pasilinksmi
nimo centrai, o Šiaurinėje 
Afrikoje jų yra dešimt ir 
steigiama kur kas daugiau.

Vos tik Amerikos kariuo
menė įžengė į Šiaurinę 
Prancūzų Afriką, Raudona
sis Kryžius tuojau pasamdė 
šešių aukštų namą ir įren
gė kliubą, žinių stotį, val
gyklą ir pasilinksminimų 
vietą amerikiečiams. Kartu 
buvo suruošta ir muzika
liai - teatrinė programa 
jiems tame kliube. Paskui 
muzikai ir vaidintojai buvo 
pasiųsti į kitus miestus, kur 
yra amerikiečių kariuome
nės.

Neseniai gautas raportas 
iš Alžirijos (Šiaur. Afrikos) 
sako:

“Koncertinis orkestras 
mūsų (Raudonojo Kry
žiaus) kliube groja kiekvie
ną sekmadienį popiet ir jau 
padaryta prisirengimai ro
dyt judamuosius paveikslus 
kas vakaras.”

Kliubai Ant Ratų
Anglijoje, Šiaurių Afri

koje, Australijoje ir kitose 
srityse veikia judamieji 
Raudon. Kryžiaus kliubai, 
įtaisyti ant automobilių ra
tų. Jie gamina ir dalina ka
reiviam “donatsus” ir ka
vą ; pristato laikraščius, 
žurnalus, knygas ir kt. ir 
suteikia muzikos iš fono
grafo plokštelių (rekordų). 
Visa tai kareiviai gauna 
veltui. Pabuvęs kelias va
landas vienoje kariuomenės 
stotyje, kliubas ant ratų ke
liauja į kitą. Jo atsilanky
mą kareiviai labai įvertina. 
Tokį “kliubomobilių” pa
prastai vairuoja ir aptar
nauja dvi ar trys Raudo
nojo Kryžiaus veikėjos 
merginos bei moterys.

Tolimose nuo civilizacijos 
vietose Raudonasis Kryžius 
savo trokaiš reguliariai iš- 
važioja judamuosius paveik
slus ir rodo juos amerikie
čiams kareiviams. Jie atve
ža ir sportams reikalingų 
įrengimų.

Paskutiniu laiku Raudo
nasis Kryžius išdirbo pla
nus įsteigt 100 ori. kliubų, 
kurie lėktuvais skraidyda-

Amerikos laivų konvojus, plaukiąs j Tarybų Sąjungą su karinėmis medžiagomis, 
buvo užpultas vokiečių. Viršutinėje nuotraukoje matome eksplioduojantj laivą su 
amunicija. Žemesnėje nuotraukoje — matome' britų lėktuvus, kovoje su vokiškai
siais lėktuvais.

MILŽINIŠKI AMERIKOS RAUDONOJO
KRYŽIAUS DARBAI

Amerikos Raudonasis Kry
žius pernai surinko 1,300,- 
000 puskvorčių' kraujo su
žeistiems mūsų kariams 
gaivinti, o šiemet jis, pagal 
armijos ir laivyno vadų 
prašymą, renka 4 milionus 
puskvorčių kraujo tam rei
kalui.

Praeitais metais Raudo
nasis Kryžius sutelkė 28',- 
000 baigusių mokslą ir pil
nai išlavintų slaugių (ner
siu) Amerikos armijai ir 

mi tarnautų amerikiečiams 
kariniuose punktuose pato
giau pasiekiamuose oru., 

Kur tik Amerikos kovo
tojai, ten ir jų Raudo

nasis Kryžius
Amerikos Raudonojo Kry- 

riaus darbas yra būti visur, 
kur tik yra karinių mūsų 
jėgų, ir dažnai atlikti pa
prastus, bet kariams svar
bius patarnavimus.

Grįžtančius iš mūšio ka
reivius pasitinka Raudonojo 
Kryžiaus direktoriai ir 
duoda muilo, skustuvėlių 
(britvukių), dantims valyti 
šepetukų ir kitų daiktų, ku
riuos kareiviai prarado mū
šio įkarštyje. Išsiilgusieji 
rūkyti gauna cigaretų. Kiti 
prašo ir gauna saldainių, 
rašomosios popieros ar ki
tų reikalingų dalykėlių.

Ligoninėse dieną ir nak
tį Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojos ir 
darbuotojai vaikščioja iš 
vieno skyriaus į kitą ir da
ro viską, kas tik galima, 
kad palengvint būklę sužei
stam ar sergančiam karei
viui.

Raudonasis Kryžius turi 
tam tyčia išlavintus žmo
nes, kurie suorganizuoja vi
sokius viduje žaidimus ir 
lošimus sveikstantiems ka
reiviams ir du kartu per sa
vaitę rodo judamuosius pa
veikslus ligoninės poilsio 
patalpose. Tokiu būdu Rau
donasis Kryžius padeda 
jiem nugalėti nuobodumo 
jausmą ir duoda galvai pa
silsėt nuo minčių apie savo 
žaizdas, ligas ir vargus.

Baisieji* patyrimai mū
šiuose kartais suardo ka
reiviui nervus. Tokiame at- 

(Tąsa 4-tame pusi.) 

laivynui, o šiemet rekrutuo
ja dar 36,000 tokių slau
gių.

Per metus4’ jis pralavino 
60,000 pagalbinių slaugių 
(aides), kurios gali atlikti 
daugumą paprastų patarna
vimų kaip civilinėse, taip 
ir karinėse ligoninėse; pra- 
mokino pusę miliono mote
rų, kaip pagelbėti sergan
tiems namie; išmokino 300,- 
000 moterų gamint sveikus 
valgius, ypač kai karo sąly
gose trūksta kai kurių mi
tybos dalykų.
Amerikos Raudonasis Kry

žius 1942 metais išlavino 5 
milionus 500 tūkstančių 
žmonių teikti pirmąją pa
galbą atsitiktinose bei ka
rinėse nelaimėse; sumobili
zavo 3,500,000 asmenų to
kiom pareigom, kaip trokų 
vairavimas ir patarnavimai 
drafto ir racionavimo (ra 
tion) taryboms.

Pagal Raudonojo Kry
žiaus pamokas ir iš jo duo
tų medžiagų amerikietės 
merginos ir moterys jo pa
talpose, kliubuose ir namie 
pagamino 500 milionų apri
šimų bei aptvarstymų žaiz
doms.

Jis suteikė greitos pagal
bos 130-čiai tūkstančių žmo
nių pernai Jungtinėse Val
stijose 180-tyje tokių nelai
mių, kaip didieji gaisrai, po
tviniai ir kt.

1942 m. Amerikos Raudo
nasis Kryžius pasiuntė 1,- 
004,000 pakelių (po 11 sva
rų kiekviename) įvairaus 
maisto ir cigaretų amerikie
čiams belaisviams Vokieti
joje ir panašiai pagelbėjo 
nelaisvėje taikomiem ame
rikiečiam Japonijoje, tarpi
ninkaujant Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui Švei
carijoje.

Nuo 1941 m. rugsėjo iki 
1942 m. lapkričio ameriki
nis Raudonasis Kryžius pa
siuntė Sovietų Sąjungai 
reikmenų * už $5,346,312: 
džiovinto pieno ir drabužė
lių kūdikiams, didelius kie
kius drabužių ir avalų su
augusiems ir vaikam, daug 
vaistų, operacijom daryti 
reikalingų instrumentų, 10 
milionų aprišimų bei ap
tvarstymų žaizdoms ir 
kiekius kitų ligoninių reik
menų. Visa tai dovanai.

Amerikos Raudonasis 

Kryžius šiame kare yra su
teikęs pagalbos jau trisde
šimčiai milionų nukentėju
siųjų civilių — našlaičių, 
badaujančių, sužeistų, ser
gančių ir kitokias nelaimes 
kenčiančių įvairiuose kraš
tuose.

Raudonojo Kryžiaus ži
nyboje moterys pagamino 
iš jo medžiagų milionus 
mezginių ir miegamųjų bal
tinių ir apdovanojo jais 
mūsų kareivius ir jūreivius.

Nuo praeitų metų pabai
gos Philadelphijoj veikia 
Raudonojo Kryžiaus cent
ras, kur savanoriai ameri
kiečiai patrijotai ir patrio
tės kas mėnesį supakuoja 
po 100,000 siuntinių ameri
kiečiams ir nelaimingiems 
kitataučiams visuose pasau
lio kampuose.

Bet tai dar tik dalis di
džiųjų Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atliekamų labda- 
rybių ir patarnavimų.

Ir visą tą milžinišką žmo
niškumo darbą jis veda tik
tai laisvomis kiltaširdžiu 
amerikiečių aukomis.

Padėkime mūsų Ameri
kos Raudonajam Kryžiui 
tame garbingame darbe! 
Gausingai aukokime jam 
tokioj pat dvasioj, kaip jis 
tarnauja savo kraštui ir 
žmoniškumui ištisame pa
saulyje. N. M.

5,500 Lėktuvų Ameri
kai per Mėnesį

Washington. — Trumpa
me vasario mėnesyje šie
met Jungtinės Valstijos pa
sistatė pusšešto tūkstančio 
karinių lėktuvų, kaip pra
nešė Robertas P. Patterson, 
karo vice-sekretorius. 3,575 
iš.Jo skaičiaus yra lėktuvai 
kovotojai; kiti bombanešiai, 
orlaiviai smigikai ir t.t.

Sausyje šiemet buvo pa
statyta 5,000 įvairių karo 
lėktuvų ir pagaminta virš 
70 tūkstančių oro bombų, 
sveriančių po tūkstantį sva
rų ir daugiau. Taigi Ame
rikos lakūnai galėtų per 30 
dienų paleist po 2,300 tokių 
bombų kasdien į priešus 
vien iš tų bombų, kurios 
padirbtos pirmąjį 1943 me
tų mėnesį.

Jokio rekordo dabar ne
pasiekė tautinis Indijos va
das Gandhi, išbadaudamas 
tris savaites, bet gerdamas 
vaisių syvus. — Jis bada
vo, reikalaudamas, kad 
Anglija išlaisvintų jį patį ir 
kitus įkalintus Indėnų Kon
greso Partijos vadus.

Amerikietis Harry Willis, 
buvęs kumštininkas, kas
met badauja po mėnesį, sa
ko, dėl sveikatos.

Cork miesto majoras Te
rence MacSwiney, Airijoj, 
anąmet išbadavo 71-ną die
ną, nieko nevalgydamas, kol 
apalpo. Tada per prievartą 
buvo įleista jam maisto į 
vidurius, ir penkiomis die
nomis vėliau jis mirė. — 
MacSwiney badavo, reika
laudamas politinio savaran
kiškumo Airijai.
Amerikietis daktaras Tan

ner 1879 metais išbadavo 40 
dienų, o italas piešėjas Mer- 
latti 1886 metais — 50 die
nų. Po to prireikė gydyto
jų pagalbos, bet jiedu ir to
liau gyveno.

Bet manoma, kad be van
dens ar kito gėrimo joks 
žmogus neišliktų gyvas il
giau, kaip 15 iki 20 dienų. 
Taip sprendžiama pagal 
bandytus gyvulius, kuriem 
visai nebuvo duota gert, 
kad patirt, po kiek dienų 
jie užtrokš.

N. M.

Pagreitintas Matymas 
Nakties Tamsoje

Po šviesos atsidūrus žmo
gui nakties tamsoj, praeina 
45 iki 50 minučių, kol jis 
pradeda tiek matyti, kiek 
tik galima tamsoj. Jeigu 
pirmn išeinant į visišką 
tamsą jis tūlą taiką pabūna 
silpnoje šviesoje, tai jis gali 
per pusvalandį pradėt įžiū
rėt daiktus nakties tamsoj.

Bet Maskvos mokslinin
kai Kr. Kekčejev, Nikolai 
Deržavin ir Sergei Pilipčuk 
neseniai išrado būdą, be jo
kių vaistų, taip sužadint 
kai kuriuos nervus, jog iš 
skaisčios šviesos išėjus į 
nakties tamsą, jau per pen
kias ar šešias minutes daly
kai taip gerai matomi, kaip 
tik galima matyt naktinėje 
t a m so j e. Šių sovietinių 
mokslininkų raportą iš
spausdino amerikiečių Gy
dytojų Draugijos žurnalas 
Medicine and War (Medici
na ir Karas).

Tas išradimas svarbus 
naktiniams karo lakūnams.

N. M.

Pradiniai tyrimai leidžia 
spėt, kad- vitaminas Biotin 
(B rūšies) galės patarnaut 
maliarijos drugio gydymui.

Prancūzai Sumušė Vo
kiečius Tunisijoj

London, kovo 5. — Pran
cūzų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių du svarbius punk
tus pietiniai-vidurinėje Tu- 
nisijoje ir gręsia naciams 
Gafsoje.

Tunisijoje talkininkų or
laiviai numetė tūkstančius 
bombų į Ašies pozicijas.
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Didžioji Motina-Ameri- 
kos Raudonasis Kryžius

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

sitikime Raudonojo Kry
žiaus veikėja ligoninėje rū
pinasi, kad jis turėtų su 
kuom pasišnekėti; palankiai 
klauso jo baimingų skundų 
ir pasakojimų; sužino, ko
kius lošius ar nesunkius 
rankinius darbus jis mėgs
ta, tada ir parūpina reika
lingų įrankių, kad kareivis 
turėtų užsiėmimo ir nemą
stytų tiktai apie Save. O 
tatai padeda jo nervams 
sveikti.

Pramogų vedėjos ir 
vedėjai

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pramogų vedėjos ir 
vedėjai yra išmokę pasakoti 
apie įdomius bei keistus at
sitikimus, daryti įvairias 
gudrybes — “triksus” su 
kortomis, patiekti ir spėti 
visokias mįsles, suruošti 
žaidimus ir taip paįvairinti 
laiką ne tik ligoniams ir su
žeistiems, bet ir sveikiems 
kareiviams. Be kitko, jis su
organizuoja ir beisbolo lo
šimus.

Įvairią Reikalų 
Patenkinimas

Tūli iš farmų kilę karei
viai, ilgai stovėdami kokia
me tolimame punkte, pagei
dauja sėklų ir įrankių, kad 
galėtų daržoves auginti; 
kai kurie yra žvejybos mė
gėjai ir prašo meškerių bei 
kitokių įrankių; ir Raudo
nasis Kryžius visuomet 
stengiasi jiems tų dalykų 
gauti. Jo veikėjai dažnai ir 
savo daiktus atiduoda bei 
paskolina kareiviams.

Ką Reiškia Kareiviui 
Raudonojo Kryžiaus

Ženklas
Ne veltui vienas lakūnas 

iš Šiaurių Afrikos rašė sa
vo motinai:

“Jūs namie negalite su
prasti, ką mums už tūks
tančių mylių nuo namų rei
škia Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ženklas. Jis reiš
kia daugiau negu poilsį ir 
pasilinksminimą, daugiau 
negu patogumą ir užkan
džius, net daugiau negu 
geriausią draugiškumą ir 
šiltą sąjausmą. Mums esan
tiems kareivių ir jūreivių 
uniformose R a u do nasis 
Kryžius reiškia vieną svar
biausią dalyką — jis reiš
kia, jog Amerika mus re
mia.” J. C.

Philadelphia, Pa.

ba, daug dirba. Apie drg. Smi
tą nereikia nė kalbėti, jo vi
sur pilna. Leitenantai: Balu- 
kevičienė, Gružauskas, Mulo- 
kiūtė ir kiti lenktyniuoja už 
pirmenybę.

O Kaip Su Rėmėjais?
A. Degutis, 2600 N. 29th St. 

paėmė 2 bilietus ir davė skel
bimą į programą. J. F. Ru
dolph, 315 W. Lehigh Ave., 
davė skelbimą ir aukojo $10 
Botkino ligoninei. Abu virš 
minėti laiko gėrimų užeigas.

Laidojimo direktorius J. 
Balinskis ir Dr. A. B. Roman 
davė skelbimus.

Smarkiausi rėmėjai, užeigų 
savininkai, žalis ir Kuodis 
(antrašus rasite programoj), 
prižadėjo suorganizuoti ban- 
kieto dalyvių nemažiau 30.

Tikimės, kad šiemet, nors ir 
prie blogesnių aplinkybių, 
bankietą turėsim pasekminges- 
nį, negu pereitą metą.

Iš 10 Kp. Susirinkimo
Liet. Literatūros Draugijos 

10 kp. susirinkimas įvyko ko
vo 1 d. Narių kažin kodėl at
silankė mažai. Užsimokėjusių 
už šiuos metus dar tik 28. 
įsirašė du nauji nariai. Pavyz
dingiausia narė duoklių mokė
jime, tai drg. L. Ničienė, už
simokėjo už du metus.

Kuopa iš iždo aukojo Vil
nies bazarui $5 ir drg-. Mulo- 
kiūtė paėmė blanką parinkt 
aukų nuo pavienių.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 5. d., 8 vai. vak.,
Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Neužmirškit atsilankyti.

S. V. Ramutis.

Haverhill, Mass.

Rengiamės Visais Garais
Dienraščio Laisvės naudai 

koncertas ir bankietas jau ne 
už kalnų. {vyks sekmadienį, 
kovo 21 d., Stanton Hali, 360 
Snyder Ave. Todėl veiklieji 
Laisvės patrijotai, dūzgia lyg 
bitelės pavasarį gėlelėm pra
žydus: vieni renka programai 
skelbimus nuo nuoširdžių Lais
vės rėmėjų ; kiti riktuoja šau
nią koncertinę programą; tre
ti skleidžia įžangos bilietus 
tarp savo prietejių ir kaimynų. 
Ir taip darbas šuoliais eina 
pirmyn.

Draugė Tureikienė nors ir 
mažai liuoso laiko turėdama, 
eina kapitono pareigas sklei
dime bilietų pietinėj miesto 
daly. Nenuilstantis veikėjas, 
veteranas baltaplaukis “jau
nuolis” drg. Lukoševičius jau- 
namečio entuzijazmu pats 
daug veikia ir kitus ragina 
daugiau padirbėti.

Drg. J. Bender, vyriausias 
rengėjų kapitonas, su tokiuo 
pasiryžimu dirba, jį pralenkti 
reikėtų susiburti keliems. Ty
kusis drg. Merkis mažai kal

Haverhillio progresyviškos 
organizacijos rengia “penny 
sale” po numeriu 324 River 
St. Įvyks kovo 28 dieną ir pra
sidės 6:30 vai. vakare. Paren
gimas bus Gedemino name.

Bus duotas ant išlaimėjimo 
karo bonas, taipgi bus įvairių 
kitų dovanų. Pelnas skiriamas 
nupirkimui trijų ambulansų— 
vieno Sovietų raudonarmie
čiams, vieno Lietuvos raudon
armiečiams ir vieno Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Haverhillio ir apylinkės lie
tuviai yra kviečiami dalyvauti 
šiame parengime. Už 10 centų 
įžangos galite laimėti $25 ver
tės boną.

Vasario 13 dieną pasimirė 
Jonas Gezdanavičius, sulaukęs 
67 metus amžiaus. Paliko nu
liūdime dukterį, sūnų ir žmo
na. V. Kancevičius.J

Elizabeth, N. J.
Elizabetho ir apylinkės mezgė

jų grupės naujienos.
Gal kas ir mano, kad mūsų 

mezgėjos miegą, nieko nevei
kia. Bet ne taip yra. Mes dir
bome ir tylime, mes nemylime 
per daug girtis.

Elizabetho ir apylinkės mez
gėjų grupė susiorganizavo lap
kričio 3, 1942, tikslu mėgsti 
svederius, šalikus ir pančiakas 
dėl Lietuvos Raudonarmiečių, 
kurie kovoja eilėse Sovietų 
Raudonosios A rmij o s.

Per šį trumpą laiką, galima 
jau sakyti, daug ką nu veikėm. 
Jau nupirkome vilnų už 60 do
lerių. Taipgi jau numezgėm ir 
pasiuntėm draugei K. Petrikie- 
nei 9 svederius su rankovėm, 
12 šalikų ir 4 poras pančiakų. 
Šios draugės pusėtinai pasidar
bavo, ypač lindenietė draugė 
Uškurėnienė. Ji numezgė 4 
sved. su rankovėm ir vieną 
šaliką. Vertėlienė numezgė po
rą pančiakų, Kardauskienė 1 
šaliką, Augulienė 2 šalikus, 
Krutienė vieną svederį su ran
kovėmis, du šalikus ir dvi po
ras pančiakų. Raudonienė 1 
sved, 1 šaliką ir 1 porą pan
čiakų. Zagreckienė 1 šaliką; 
Gražulienė 1 svederį ir šaliką; 
Kentrienė 1 Šaliką; Vaičionie- 
nė 1 šaliką, ir Sheralienė 2 
svederius ir vieną šaliką.

Iš pradžių buvo truputį sun
koka, nes gavome iš Brookly- 
no paraginimą, kad kaip grei-

čiau prisiųsti baigtus mezgi
nius. O laiko turėjom tik vie
ną savaitę, tai nekurios drau
gės turėjo pusėtinai paskubin
ti, kad užbaigti pradėtus mez
ginius ant laiko. Ypatingai 
draugė Uškurėnienė pusėtinai 
pasidarbavo, nes ji viena nu
mezgė keturius svederius ir 
šaliką.

Labai smagu su tokiom drau
gėm sueiti, kurios dirba su no
ru. Jos dirba, kad supranta 
tikslą. O dar smagiau yra dirb
ti, kai draugai vyrai pritaria 
mūsų darbui ir finansiniai re
mia. Pavyzdžiui, vasario 7 d. 
š. m. L.D.P. Kliubas laikė sa
vo susirinkimą ir paaukojo 
$25.00 iš iždo dėl mezgėjų vil
nų fondo.

Taip pat vėliau tą pačią die
ną ir Bangos Choras turėjo su
sirinkimą, irgi nutarė paaukoti 
$50 dėl vilnų fondo ir dėl So
vietų medi kalės pagelbos $10. 
Taipgi dėl U.S.O. aukojo $6.

Bangos Choras dabartiniu 
laiku jokio veikimo neturi. Bu
vo įnešta, kad choras likviduo
ti, bet didžiuma balsų nutarė, 
kad palaikytų chorą ir ant to
liau, nors veikimo ir neturi. 
Taipgi choras nutarė metinę 
mokestį užsimokėti LMS cent
rui už du metus, tai yra, už 
1941 ir 1942 m., $10.

Po Bangos Choro susirinki
mo sekė moterų mezgėjų susi
rinkimas. šiame susirinkime 
buvo kalbama, kaip pasekmin- 
giau ir geriau mezgimo dar
bas eitų. Prieita prie išvados, 
kad reikia išrinkti dvi drau
ges, kaipo sekretorę ir iždinin
kę dėl finansų tvarkymo ir 
mezgimo darbo prižiūrėjimo. 
Išrinktos šios draugės: B. Ma- 
kutėnienė — sekretore ir IT. 
Kudirkiene — iždininke. O or
ganizatorėm sutiko visos būti. 
Taipgi šiame susirinkime buvo 
pranešta, kiek jau aukų surin
kta dėl vilnų fondo. Iki šiam 
laikui aukų jau surinkta $131.- 
70.

Po mezgėjų susirinkimo, se
kė ir mezgėjų pasilinksminimo 
vakarėlis su užkandžiais. Drau
gas Saulis pradėjo šį vakarėlį, 
nes jis aukavo gėrimus. Visos 
mezgėjos tarė ačiū drg. šau
liui. Šis vakarėlis davė pelno 
$12.70.

Laike vakarėlio aukojo šie 
draugai į vilnų fondą:

J. Vizbaras $7.00, F. Saulis 
$5.90, O. Augulienė $5.00, P. 
Paulauskas $5.00, P. Poškus 
$3.00, V. K. Sheralis $3.00.

Po $2: Jankauskienė, V. Gra
žulienė, J. Laukaitis ir M. Gro- 
zan.

Po $1: E. Zagrackienė, L. 
Vaičionienė, • B. Makutėnienė, 
H. Kudirkienė, Levonienė, L. 
Kavaliauskaitė, A. Stripeika, 
P. Vaičionis, S. Liutkus, C. 
Ruck, M. Emerick (Grozan), 
A. Saulėnienė, M. Ražanskiene, 
M. Stadelnikienė, B. Shimkie- 
nė, Tichoniuk, Burke ir Truse.

Majanauskas ir J. Kudirka 
po 50c; Gaubas, Gasparaitiš, 
Gasparaitienė ir Janušienė po 
25c.

Mezgėjos nusitarė laikyti su
sirinkimus 1-mą nedėldienį 
kiekvieną mėn. L. S.

Cleveland, Ohio
Vieša Padėka ALM Kliubo 

Narėms ir Nenarems, Gimi
nėms ir Visoms Draugėms
Širdingai ačiū už tokias 

brangias .ir gražias dovanas, 
kurios visai netikėtai tapo su
teiktos mūsų jaunuoliams. Nie
kados nebus galima užmiršti 
tų draugių užuojautos ir taip 
didelio pasidarbavimo dėl mū
sų.

Tiktai nemalonu buvo, kad 
ne visos draugės galėjo atsi
lankyti į surengtą! dovanų va
karėlį. Kurios aukavo dova
nas, 17 draugių nebuvo atsi
lankiusios. Buvo 22.

fa, 10% SAVED 
KI NOW OR 100% 
JL TAKEN BYTHE 
JL AXIS LATERl

BUY WAR BONDS

Draugės, jeigu kas įvyko 
negerai, nemandagiai, malo
nėkite man atleisti. Aš buvau 
nesavyje iš džiaugsmo ir silp
nos sveikatos. Negalėjau tin
kamai protauti, tokiu būdu 
biskį pasivėlinau ir padėkavo- 
ti.

Mūsų jaunuoliai širdingai 
dękavoja visoms draugėms už 
jūsų gerą širdį ir malonų drau
giškumą.

Draugiškai,
A. P. Rodgers (Radzeviče).

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
L 748 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5407 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HANNAH RIBNER
Third Ave. Liquor Store) 

Ave. Brooklyn, N. Y.
(D-B-A 

5407 — 3rd

NOTICE hereby given that License No. 
DW 1-15 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1034 Pacific Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CENTURY WINE CO., INC.
1034 Pacific St., Brooklyn, N.

the

Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thj premises.

CHARLES ZAILSKY
157 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
to sęll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 635 Meeker Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES CONRY 
Manor Cafeteria & Grill

635 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 8 d. kovo, 7:30 v. v. 
Liet. Saloje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti ir naujų atsi
veskite. Yra svarbių reikalų aptarti. 
— A. W. (54-56)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. kovo, 7:30 v. v. Kasmočių salė
je, 91 Steamboat Rd. Visi nariai da
lyvaukite ir naujų narių atsiveskite 
į kuopą. — Sekr. (54-56)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp, susirinkimas 

įvyks kovo 8 d., 157 Hungerford St. 
Dalyvaukite ir pasimokedami duo
kles atsiimkit© jūsų literatūrą. Pa
siskubinkime su duoklėmis, nes 
Centrui reikalingi finansai išleidi
mui šių metų knygos, kuri jau 
spaudoje. — J. Vilčinskas, sekr.

(54-56)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., 7:30 v. v., 1072 E. 79th 
St., Moniuško salėje. Malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime. Kadangi 
susirinkimas įvyks kas antro mėne
sio, tai bus daug dalykų svarstyti. 
—Kom. (54-56)

NEWARK, N. J.
Mezgėjų ratelio susirinkimas ne

įvyks kovo 9 d. pas K. Žukauskienę 
kaip buvo nutarta, nes bus tą va
karą N. J. valstijos — statewide 
blackout. Tad susirinkimas įvyks 
16 d. kovo. Visos nares malonėkite 
dalyvauti pas drg. Žukauskienę tą 
dieną. Agnieška Adams, rast.

(56-57)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 10 d., 7:30 v. v. 103 Green St. 
Draugai malonėkite dalyvauti ir už
simokėkite duokles. Centras dabar 
praneša, kad šių metų knyga jau 
spausdinama. Taip pat atsiveskite 
ir naujų draugų prirašymui. Taip 
pat bus kalbama apie prakalbas, 
kurios įvyks kovo 14 d., kalbės drg. 
Petrikicnė. — Org.. (56-58) 

* -----------
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 11 d., 2316 
Margaret St., 8 v. v. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. — Sekr.

s(56-58)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 10 d., 8 v. v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. Taipgi 
būtinai užsimokėkite duokles susi
rinkime, nes sekretorius važinėti į 
namus, paimti duokles negali, trūk
sta geso. —V. K. Sheralis.

(56-58)

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 30 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SULLIVAN
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 450 St. Johns Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

BARNETT JAVITZ
D-B-A St. Johns Wine & Liquor Storo 

450 St. Johns Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 405 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 4214 — 3rd Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FELDMAN
4214—3rd Ave. ''Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given- that License No. 
L 590 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6503 — 11th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.,

BARNETT & ISRAEL SCHNEIDER 
6503 — 11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that LL-ense No. 
W. W. 591 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 630 Dean St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PETRIE WINE CO.
630 Dean St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 31 has been issued to the undersigned 
to manufacture wino under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1080 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off, the 
premises.
METROPOLITAN GRAPE PRODUCTS, INC. 
1080 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 633 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

CHAS D. BRYAN
638 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 10 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
882 3rd Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GARRET & CO.. INC.
882 3rd Ave., Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
WR 481 has been issued to the undersigned 
to sell wine nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevtftage Control Law at 
1080 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
METROPOLITAN GRAPE PRODUCTS. INC. 
1080 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
WR 405 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
882 3rd Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

GARRET & CO.. INC.
Avenue. Brooklyn, N.
is hereby given that License 

has been issued to the undersigned 
wine at retail under Section 107

882 3rd 
NOTICE 
WR 393 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1034 Pacific Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed off 
premises.

CENTURY WINE CO.. INC. 
1034 Pacific St., Brooklyn, N.

No.

the

No.License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
WW 23 has been issued to the 
to sell wine at wholesale under

Alcoholic Beverage Control Law at 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn,

of the 
79—81 
County of Kings, to be consumed off the, 
premises.

ARNETTE LABE 
BOTTLED IN CALIFORNIA 

79—81 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 76 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholiu Beverage Con
trol Law at 360 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

A I,BERT C. & FRED II. DRUCK ER 
Hercules Liquor Products Co.

360 Furman St.., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
LL 285 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholiu Beverage Con
trol Law at 80 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
off the premises.

STANDARD FOOD PRODUCTS CORP. 
80 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 10 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seclionu 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT C. & FRED II. DRUCKER 
Hercules Liquor Products Co.

360 Furman St., Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

TeL TRIangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave,
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

‘ ‘ šonų

ius 
sudarau
rikoniškais. 
kalni esant 
padidinu

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir 

* tokio
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

tel. GLenmore 5-6191

.. ............. ...... ...................... . ............................ . - -------—...

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 has been issued tm the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLOYD M. HE1NLE
716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oK the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3501-1 1 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
3501-11 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37 Nevins Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
Murphy's Cocktail Inn.

37 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4321 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor kt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Lincoln Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG 
Autumn Cafe

324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (ho Alcoholic Beverage Control 
Law at 25 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
on the premises.

CHESTERFIELD CAFE. INC.
25 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1083 has been issued io the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 5802 4 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
on the premises.

LOUIS GRETTOLA 
Lou’s Bar & Grili

5802—4 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3501 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MCLEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

................................................................. ■ ..................................................................................................................................... ■ ...................—

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
OU Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga %£&

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Ncdėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

—....... ............ . ..... . ■—#

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas. •

30 Dienų
N uolaida

Akiniai
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

&tnt 
adr<*&s

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti. 
4* 4* *4*

1113 ML Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE ia hereby given that ^License No. 
RL 1367 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 <>5 the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2671 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT F. CORDES 
AND 

WILLIAM C. CORDES
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wing and liquor nt retail under 
Section 107 o£ the Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
(Park View Tavern)

873 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic,Beverage Control 
Law at 961 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

HALSEY SPIRITS. INC.
061 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
(Crescent Grill)

451 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS'N. 
949 Willoughby Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofl the Alcoholic Beverage Control 
Law at 764 —- 40th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB. INC.

764 — 40th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 296 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. SIVEITZER 
JAMES MURPHY

296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN
427 Wilson Ave.,

1081-1083 Brooklyn. N. Y.

452 East

is hereby given that License No.

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

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

SCHMIDT
TAVERN

Brooklyn, N. Y.

BAROW
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of- the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS
2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on fne premises.

WILLIAM KESTLER
810 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oh the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Johnson Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6040 has been issued to the undersigned 
to sell be.r, wine and liquor at retail under 
Section 107 of) the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216-18 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES A. FERRIN 
216-18 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 08 the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1081-1083 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TOGLIA.
Ad’.o. of Estate of John Scoca — > 

EVERGREEN GRILL 
Halsey St.,

NOTICE 
RL 1160 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of- the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2993 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ’

LILLIAN BERNSTEIN & ALBERT 
FRIEND

MONTAUK TAVERN
2993 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5696 has been' issued to, the undersigned 
to sell bee , wine and liquor at retail under 
Section 107 ofi the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3472 Fulton St., Borough of

Kings, to be consumed
3472 

Brooklyn. County of 
on the premises.

JAMES 
GRANT 

3472 Fulton St..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1350 hax been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 452 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5007 haH been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of? the Alcoholic Beverage Control 
Law at 162 Park PI. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK TERRACE
162 Park Pl. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the ' Alcoholic Beverage Control 
Law at 230 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ort the premises.

JENNIE MANCARUSO 
230—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 5495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uhder 
Section 107 of the Alcoholic Eleverage Control 
Lhw at 1696 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oil the premises.

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

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 217 — 5 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE
217 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofi the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

'HIE HEIGHTS CASINO
75 Montague St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 96 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107* oft the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373 — 9th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 55 Pierrepont St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP.
55 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 111 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of) the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 So. 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHEW SIMON
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 225 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN. INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 861 Utica Avenue, Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER KROSNER 
(Butch’s Bar & Grill)

864 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1333 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oO the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN V. MEEHAN
101 Nassau Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 892 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, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of' the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271—3 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
(Park Tavern)

271—3 Jay St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
lyaw at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 804 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKf
804 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

--------------- r--------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE
406 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ,107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 914 Breadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIĄS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofl the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6801 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LtON’S DEN, INC.
6801 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4344 has been issued to the) undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2273 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 So. 4th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(AUMANN’S)

231 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License JNo. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail unden Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 519 Franklin Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISAAC KAMINSKY 
MORRIS KAMINSKY 
JACK KAMINSKY 

JESSIE KAMINSKY LEXIER 
(Brevoort Wine & Liquor Store)

519 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND' RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of; the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn; County of Kings, to bo consumed 
oh the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at .retail under 
Sectioh 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI
254 Driggs Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1071 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oil the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCHUfc 
1058 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6057 lias been issued to the undersigned 
,to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of| the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 822 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

NEIL KELLY
822 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofl the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THORPE’S TAVERN. Inc.
481 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, \vine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 55- •— 5th Ave., -Borougl) of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murphy's Bar & Grill)

551 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 1138 lias been) issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TUOHY
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oC the Alcoholic Beverage Control 
Law at 470 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 524 Court St. 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 5702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1104 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHULTZ 
1104 Cortelyou Road Brooklyn, N. Y.
NOTICE is her. given that License No. 
RL 1296 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 he consumed 
dn the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 722 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO (VIC’S-REST) 
722 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Ko. 
RL 5017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIE TEA1IEN
807 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licons; No. 
RL 5507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 773 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DUFFY (DUFF’YS) 
773 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1157 Myrtle Ave., 10 Jefferson St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

RUDOLPH 1i. WENZEL
Il57 Myrtle Avenue
10 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under? Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1080 Bergen St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 98 ! lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 Qf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3 Seigel Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL WOLF JR.
3 Seigel St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under. Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BAY RIVER WINE CO.. INC.
553 — Cth Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oj the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 279 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 104 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under, Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 297 Atlantic Avė., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ATLANTIC WINE & LIQUOR CO. 
297 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the' Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KURLAND LIQUORS, INC.
408 Jay St. Brooklyn; N. Y.
NOTICE iš hereby giveh that License No. 
RW 843 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail undos. 
Section 107 .if the Alcbholic Bevėrage Control 
Law at 124 — 41 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN SARNOWSKI
124 — fist St. Brooklyn, N. Y.

E AIS V ■

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
L 207 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under! Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1961 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA & JOSEPH F(NKEI^TE1N 
(Marine Wine & Liquor Store)

1961 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liciuor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1133 Washington Aye. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

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

MICHAEL B. NOVOK
3901 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li-ense No. 
L 838 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undeq Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^w at 4906 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
off the premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
4906 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 534 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail unden Sec
tion 107 of tlie Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

STANLEY RUBIN
201 —• 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43 Schermerhorn St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES LOFFMAN 
(D-B-A Boro Hall Liquor Store)

43 Schermerhorn, St. Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH VINCENT DELANEY SR. 
1081 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor nt retail under Sec
tier 107 of (ho Alcoholic Beverage Control 
Law at 341 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR INC. 
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
I, 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the .Alcoholic Beverage Control 
Law at 941 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
off the premises.

WILLIAM IL VAN VLECK. INC. 
124 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under. Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 18 Newkirk Plaza, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
NEWKIRK STATION LIQUORS & WINES 

INC.
18 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 368 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 288 Coney Island Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SINGER
\ (Park Circle Wine & Liquor Store) 
,'288 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y..
NOTICE is hereby given that License No. 
D. W. 211 has been issued to the uhder
signed to manufacture wine under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2071-73 Fulton St., Borough. of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LA REINE VINIE YARDS. INC. 
2071-73 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE 13 hereby given that License No. 
D. W. 73 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Sedgwick Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

EPHRAIM A. KRACKOV 
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

74 Sedgwick St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6326 — Ave. N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH KOLB
6326 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bėveęage Control 
Law at 170 Avenue T, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
AND 

BASILIO 1MBURGIA
17(1 Avenue T, ’Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that; License No. 
RW 236 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control1 
Law at 3712—14'13th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Rest.)

3712—14 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Saw at 168 Marcy Avenue, Borough of 

rooklvn, Coupty of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of tlje Alcoholic Beverage Control 
Law at 1957 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA D’ĄRCO 
Tony’s Italian American Rest.

1957 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 315 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control- 
Law at 284 Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

NICOLO POLACCO
284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4374 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 964 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kirigs, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MC GRATH 
AND 

PATRICK CARNEY 
(D-B-A McGrath’s Anvil Inn)

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

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License. No. 
CW 55 has been issued to the undersigned 
to sell lx?er and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevetage Control 
Law at 386 Troutman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

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

DOMENICO SCOTTO
318 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RW 729 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of tiie Alcoholic Beverage Control 
Law at 1833-1835 Strauss St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANT. INC. 
1833—1835 Strauss St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage „Control 
Law at 145 Franklin Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 734 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wiiie at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1064 Liberty Avė., 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. 
RW 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 224 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LAMONICO
224 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 167 Hoyt Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DEL GIUDICE
167 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DW 184 has been issued; to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control I,aw at 
137 Imla:/ Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. ,

SALVATORE A. SALOMONE 
Riverbank Wine Co.

137 Imlay St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
WW 463 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County „of Kings, to be consumed off the 
premisos.

FRANK LORENZO
50 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 939 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tiie premises.

ADOLF STULGINSKĮ
939 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 63381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine pnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at; 3042 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consuhned 
on the premises.,

GERARD KELLY
3042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 835 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1193 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the A icoholic Beverage Control 
Law at 148 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5500 has been issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1(17 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 704 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

VITO LICAVOLI
196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tiie Alcoholic Beverage Control 
Law at 428 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

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

NOTICE, is hereby given that License. No. 
RL 5780 hits been issuėd! to the undersigned 
to sell Heer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 638 Bergen Street, BoroUgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
638 Bergen St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1801 10th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County - of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS S. KIRNAN
1801 lOtli Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w|nc and liquor at rbtail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MAURICE H. PRICE
2081 JFiatbush Avė., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RD 5018 has been issued to the undersigned 
to sell Beer, wine and liquor at retail under 
Section. 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUBEN 
(The Commish’s Inn)

443 Evergreen Ave., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1343 has been Issued to the undersigned 
to sell b<?er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premisps.

JOHN BALEZĖJNTIS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tiie Alcoholic Beverage Control 
Law at 6816 4th Avenue, Borough o( 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
6816 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 998 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4723 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
Emerald Bar & Grill

4723 4lh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License No. 
RL 428(1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 pf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE CALABllESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 'is hereby given that License No. 
RL 776 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 & 17 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID STOLLER, ADM. 
ORIGINAL DAVE’S BUSY BEE

15 & 17 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4386 has been issued td the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULREID BAR & GRILL, INC. 
1753 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKEWICZ
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART ST. TAVERN, INC.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIA LACHTARA
Adm. of Estate of Anthony Lachtara 

85 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 234 Cleveland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
Cleveland Palace

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
orr- the premises. i

WILLIAM MAGUIRE
552 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Ft. Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY
138 Ft. Greene PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1159 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 Flatbush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISADORE H. BRENNER
406 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at: retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 214 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT ORLANDO
214 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6210 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau At-e., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4249 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA
40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tiie Alcoholic Beverage Control 
Law at 178 Broadway —• 850 Driggs Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PETER LUGER, INC.
178 Broadway
850 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 621 Chester St., 109 Hegeman Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS
621 Chester St.,
109 Hegetnan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1030, has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 13?-A Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
off the premises,

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1004 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquo", at retail Undbr- Section 
107 of tho Alcoholic. Beverage Control Uw 
at 482 Goney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
tho premises.

ARTHUR J. RYAN, JR.
432 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence Np. 
I, 921 has been issued to the undersigned 
(o sell wine & liguor, at retail under Section 
107 of the AlcohoJIc Beverage Control Law 
At 3419 Fulton Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

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

NOTICfc is hereby given that Licence JNo. 
L 334 has been issuėd to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2919 Fulton Street. Borough rtf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SCHREIBER’S WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

2919 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 969 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bewragc Control Law 
at 243 Tompkins Avenue, Boroug)i of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ADOLPH & KATE NADELL
243 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1124 has l>een issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sectiori 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 333 Cumberland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 433 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail Under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1308 Broadway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

MEYER COHEN
Broadway—Ralph Wine & Liquor Store 

1308 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehce No, 
L 979 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3614 Quentin Road. Boiough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

WALTER JOSEPH REGAN 
3614 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1002 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Sectioh 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3901 7th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ALICE O’REILLY
3901 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 993 has been issued to the undersighed 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 431 Ralph Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
RUTH LIEBERMAN & GEORGE WfBECAN 

Kingisboro Wine & Liquor Store
431 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 998 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
n.t 889 Livonia Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
th«‘ premises.

MAX GORDON fz MORTON LEVINE- 
883 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licencq No. 
L 87S has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 106 Kingston Avenue, Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

KINGSTON AVE. WINE & LIQUOR 
CO.. INC.

106 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. -c,„, 
Lv has been issued to the undersigned 
to* Sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8525 4th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

BAY RIDGE LIQUOR CO.. INC.
8525 4th Ave., Brooklyn. N. Y. '

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 328 Bedford Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

WILLIAM SIEGFRIED
328 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
I, 1007 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, retail under Section 
107 of the Alcoholic erage Control Law 
at 337 New Lots Avenue, Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

NEW LOTS LIQUOR STORE, INC. , 
337 New Lets Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 723 has been issued to the undersignęd 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 903 Church Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed oft 
the premises.
CHURCH AVENUE WINE & LIQUOR CO. 
903 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 1379 Bedford Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

J379 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y«

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1178 has been issued to theundersignea 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2777 Atlantic Avenue. Borough of Brook
lyn. County, of Kings, to be consumed «lf 
the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 796 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2037 Fulton Street, -Borough of Brook
lyn, 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 Licence No. 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1115 McDonald Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the prcmists.

HARRY YAMPOLSKY 
Harry’s Wine & Liquor Store

1115 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
W. W. 104 has been issued to tile unde
signed to sell wine at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 360 Furman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRED C. GREYTON. CLARENCE W. 
TAYLOR, FLORA T. KEELER’ 

LUCY ZIMMER
(D-B-A ’rhe Taylor Wine Co.) , 

360 Furman St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1128—32 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of _Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH SCHUMACKER 
1128—32 Myrtle Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 2880 Nostrand Avenue, Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be conminied 
cn the premises.

F. & D. BAR & GRILL. INC. 
2880 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
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Puikiai Pasižymėjo! Mokslas Del Mirties

Sumetė Ketvirtdalj Lietuvių Kvotos

Tamošiūnas, New York

palaikyti

unijas po

taip gra- 
Brook ly

sk irtoji 
išpildyta.

už visą laisvąjį 
jaunus

New 
sausio 
streikų, 
1,779 darbininkams,
apart dviejų, 
tą patį mėnesį, 
streikuota už pakėlimą algų.

K.
City,

Yorko valstijoj per 
mėnesį buvo iškilę 12 

juose dalyvaujant 
bet jie,

buvo sutaikyti 
Daugiausia

žinos plačiuosius šaltus vande
nynus — ir vėl stos kovos lau
kan. Kiekvienas vėl eis kokias 
kam pavestas pareigas. Jie ko- 

savo brangią šalį ir 
mus
Žiūri į jųjų 
jųjų akylias sakališ- 
— ir noris kiekviena 

nors po

Pirmadienis, Kovo 8, 1943

Aukojusieji Raudonos 
Armijos Paramai

Ką Rašo Svečias Apie Mūsų 
Mitingą

Didžiulė Grand Paradise 
svetainė pilnutėlė, net braška.
Įėjusiam, jau programai pra
sidėjus, teko prisišlieti kam
puty, pačiam gale salės.

Kėdės visos užkimštos. Sta- 
čiukų daug visais pasieniais.

Kaip taikiai, kaip širdingai 
ir gabiai vedė d id Žulį Brook ly
no mitingą drg. K. Petrikienė, 
Lietuvių Komiteto S. S. gelbėti 
sekretorė! Miela buvo iš tolo 
žiūrėt ir tėmyt.

Kiek nuoširdaus, nepamėg
džiojamo entuziazmo parodė 
skaitlinga publika! Išsirikia
vus ant pastolio būreliui Tary
bų žemės jaunuolių, atsilan
kiusių keletui dienų su laivu, 
visų akys su bestos į tuos did
vyriškus kovotojus prieš tą 
prakeiktą fašistinę pavietrę.

Kalba rusiškai jaunas laivo 
perdėtinis. Paprastais žodžiais, 
be jokių retorikos efektų, 
trumpai piešia vieną karinių 
epizodų. Beveik kiekvieną jo 
sakinį lydi skardūs delnų plo
jimai. O kai, ant užbaigos, pa
reiškė, kad “jau nebeužilgo, 
bendromis Lietuvos partizanų 
ir įgudusių raudonarmiečių pa
stangomis, bus paliuosuota jū
sų gimtoji šalis,” kilo tikros 
ovacijos. . .

Tą prakalbą lietuviškai per
duoda drg. Mizara.

Kalba iš eilės viena jaunuo
lė, kuriai teko gyventi ir dar
buotis šaltojo Murmansko uos
te. Irgi trumpai, tik keletą mi
nučių. Apie savo prisidėjimą 
prie heroiškų kovų prieš ru
duosius barbarus. Lietuviškai 
persako drg. Mizara.

Šiltą, giliai jaudinantį vaiz
dą sudarė drg. Petrikienė. 
įteikdama visiems brangiems 
svečiams po dovanėlę. Jau an
trą tūkstantį įvairiu mezginių 
varo Brooklyn© ir apylinkės 
kruopščios lietuvaitės. Tik 
prieš kelias dienas įteikė di
delį mezginių ryšulį į Karinio 
Tarybų Gelbėjimo kanceliari
ją. O čia gauta žinia, kad pri
bus ant prakalbų būrelis ke
leivių iš laivo. Tuoj dar la
biau pasispaudę darban mūsų 
darbščiosios mezgėjos, kad pa
gaminus po dovanėlę jauniems 
herojams — atminimui nuo 
brooklyniečių.

Sėdi eilėj susėdę jaunuoliai, 
gyvi atkaklių kovotojų pavyz
džiai. Greit ir vėl jie perva-

voja už 
kartu už 
pasaulį, 
veidus, į 
kas akis
jų apsikabinti, tarti 
keletą nuoširdžių padėkos ir 
užuojautos žodžių, žinau, tokį 
jausmą ir tokį norą turėjo visi 
prakalbų dalyviai. Jie tatai 
labai iškalbiai įrodė truputį 
paskiau, gausiai, nuoširdžiai 
au kodam i.

Tiksliai, sklandžiai ir pa- 
matingai kalba drg. Mizara. 
Sveikina didvyrišką Raudoną
ją Armiją jos 25 metų jubi
liejaus proga. Sveikina ir savo 
ir šalies prezidento Ruzvelto 
žodžiais. Kalba už greitą ant
rą frontą Europos vakaruose, 
kad sparčiau ir nuodugniau 
sutrėkšti tą piktą fašistinę 
sėklą, kad apvalyt suvargintą 
ir sukoneveiktą žemelę nuo 
ano marinančio, dusinančio 
brudo . . .

Kada drg. Petrikienė atsi
liepė į publiką aukų medici
niškai Tarybų pagalbai, suju
do, sukilo, sumaršavo prie pa
stolio skaitlingi aukotojai. Kas 
po penkis, kas po dešimt, po 
dvidešimt, po dvidešimt pen
kis — dėjo, davė pirmininkei 
į rankas. Ir, pirmininkei auko
jusio vardą paskelbus, per sa
lę taip ir nupliaukšėdavo ka
tučių plojimai. Kaip paskiau 
paaiškėjo, sumesta $1,142 su 
centais. Tai tikrai gražiai pa-

žymėjo bruklyniškė publika 
savo duosnumą ii’ geismą kuo 
nors padėti mūsų herojiškiems 
kovotojams, kad jiems lengve- 
liau būtų triuškinti ruduosius 
pasaulio nevidonus.

Meniškąją programos dalį 
išpildė mūsų švelniabalsė lakš
tutė A. Klimaitė, S. Kazakevi
čiūtė, rusų balalaikų orkestras 
ir mūsiškis skardusis Sietyno 
Choras, B. šalinaitės vedamas.

Jau Vien dėl šios artistinės 
dalies vertėjo kad ir iš toliau 
atvažiuoti ir džiaugtis ir gė
rėtis. Visa garsinio meno da
lis išpildyta puikiai, tobulai, 
maloniai! Kad ne ta laiko ir 
vietos laikrašty stoka, būtų ga
lima smulkmeningai paminėti 
kiekvieną menininką. Bet tu
riu priminti, kad visi jie (ir 
jos) aukojo savo laiką ir pa
stangas — bendram mitingo 
tikslui. Patys ir kelionę užsi
mokėjo ir dadėčkui tūli net 
ir su auka prisidėjo. Bravo! 
Niūvarkiškis skambusis Siety
nas atvažiavo net iš kitos gu
bernijos savo lėšomis, aukojo 
laiką prisirengimui ir išpildy
mui savo žvitriųjų dainų — ir 
dar paaukojo visą dvidešimkę 
Botkino ligoninei 
Maskvoj.

Jei ir kiti miestai 
žiai pasirodė, kaip
nas, tai lietuviams 
$5,000 kvota bus
Tai ir reikia — ir da daugiau.

Beje, da prieš mano pribu
vimą kalbėjo jaunuolis dar
buotojas Matas šolomskas ir 
VI. Kazakevič. Programą už
baigė Tarybų Sąjungos gene
ralinio konsulato lietuvis atsto
vas P. Rotomskis. Visas mitin
gas paliko gilaus, malonaus 
įspūdžio.

Jonas Kaškaitis.

KOKIĄ REIKŠMĘ TURI VĖLIAUSI 
KARO {VYKIAI FRONTUOSE?

New Yorko didžiuliam Pa
ramount Teatre ant Broadway 
ir 4 3rd St. yra rodomas nau
jas judis, pavadintas “Hitler’s 
Children” (Hitlerio Vaikai). 
Iš daugelio atžvilgių tai tik
rai nepaprastas veikalas ir tas, 
kuris, gali užsimokėti įžangos 
kainą (vakarais $1.10), turė
tų jį pamatyti.

Judis paremtas knyga “Edu
cation for Death,” kurią para
šė mokytojas Zimier. O Zi- 
mier matė ir puikiai pažįsta 
hitlerinę Vokietiją. Daugelį 
metų jis tenai mokino Ameri
kos piliečių vaikams užlaiko
moje mokykloje. Jis stebėjo 
hitlerinės pavietrės pakilimą 
ii* matė į ką tas didelis kraš
tas tapo paverstas fašistinių 
barbarų. Jis matė, kaip hitle
rinė gauja priruošė jaunąją 
kartą šiam kruvinajam karui. 
Visas mokslas, visi atsiekimai, 
visa žmogaus proto išmintis 
tapo panaudota išauginimui 
baisių žvėrių žmogaus kailyje.

Filmą “Hitler’s Children” 
yra puiki anti-naciška propa
ganda. Trūkumų, žinoma, yra. 
Pavyzdžiui, joje labai aukštai 
pastatomas ir išgarbinamas 
katalikų vyskupas, kuris būk 
labai drąsiai kovojąs prieš 
Hitlerį ir jo idėjas. Tuo tar
pu gi žinome, kad karui pra
sidėjus katalikų bažnyčios vo
kiečiai vyskupai pareiškė hit
lerininkams ir karui ištikimy
bę ir šaukė viernuosius atlikti 
pilnai savo pareigas Hitlerio 
valstybei ir su džiaugsmu mir
ti dabartiniam kare “už tėvy
nę ir krikščionybę.”

Kai dabar žmonės uždirba, 
daugiau pinigų turi, tai nepai
sant gana aukštos įžangos, Pa
ramount didelis teatras pilnas 
publikos. Rep.

šie vardai nebuvo nugirsti 
masiniame mitinge užpereitą 
sekmadienį, vasario 28, tad ir 
buvo likosi nepaskelbti arba 
neatitinkamai paskelbti. Au
kojo :

Mr. ir Mrs. J. Dainius, 
Brooklyn, N. Y., $10.

Jonas Litvinskas (buvo pa
žymėta J. Liudv i n s k a s), 
Brooklyn, N. Y., $10.

Stasė Briedienė, Brooklyn,

Perspėjimas, Kurį Rei
kėtų Išgirsti Ir 

Išklausyti
Angliškas darbininkų dien

raštis Daily Worker, kuris taip 
aiškiai ir teisingai perspėjo 
Amerikos liaudį apie augantį 
fašizmą ir jo ruošiamą šį bai
sų karą, šiomis dienomis vėl 
perspėjo Amerikos žmones ko
voti prieš perleidimą kongrese 
keturių aršių bilių-, kurie, jei
gu būtų priimti, reikštų mūsų 
šalies pasukimą į fašistines 
kryptis mūsų vaikams beko
vojant sumušimui fašizmo.

Visuomenė raginama sku
biai veikti prieš sekamus bi
ll us:

Hobbs-“Pegler” Bilių, kuris 
pasmaugtų darbo
falšyva priedanga neva kovos 
prieš raketierizmą.

Kilday Bilių, kuris visai pa
naikintų principą skirti žmo-

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. ir LLD 24 kp. susi
rinkimas įvyks trečiadienį, kovo 10 
d., 7:30 v. v., Liet. Neprigulmingo 
Kliubo kambariuose. 269 Front St. 
Visi nariai būkite laiku. — Kuopos 
Valdyba. (56-58)

PARDAVIMAI
Mahogany baras, 12 pėdų, coil 

box, 3-jų spiketų ir sinka. Visai ma
žai vartoti. Parduodu ir po vieną 
už labai prieinamą kainą. John Sto- 
klos, 417 Poplar St., Philadelphia, 
Pa. Tel. Market 4045. (56-61)
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PAVASARINIS

BALIUS
Rengia L.D.S. 1 Kuopa 

Šeštadienį

KOVO 13 MARCH
LAISVĖS SALĖJE 

419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAMS GROS
GERA ORKESTRĄ

Bilietas 40c.

Pradžia 7 vai. vakaro

nes tarnauti savo kraštui ten, 
kur jie gali daugiausiai pasi
tarnauti pergalei.

Austin - Wadsworth Bilių, 
kuris įvestų verstiną darbą ne
va draftavimu darbininkų ka« 
r o darbams.

Johnson Bilių, taip vadina
mą “kariauk ar dirbk” bilių, 
kuris draftą padarytų įrankiu 
d a r b i n i n k ų pr i es p au d os.

Gyventojai raginami ne tik 
organizacijų rezollucijo m i s, 

I bet ir asmeniškais laiškais ir 
telegramomis tuojau paraginti 
savo kongresmaną balsuoti 
prieš tuos bilius. Reikia žinoti, 
jog kongreso reakcininkai pa

ltys nesustos savo pasimojime 
persekioti, suvaržyti darbinin
kus ir tuomi kenkti karo pa
stangoms, jie turi būti suval
dyti.

Kongresmanai Kritika
vo Rickenbacker Ata

kas Ant Darbininku
Brooklynietis d e m okratas 

kongresmanas Emanuel Celler 
pereitą penktadienį šalies 
kongreso posėdyje kritikavo 
Edward V. Rickenbacker kai
po darbininkų terliotoją.

Kongresmanas John Rankin, 
defytistas, anti-semitas ir neg
rų kandžioto.!as iš Mississippi, 
šoko ginti Rickenbackerį, sa
kydamas, kad jis jam “patin
ka.”

Gi paskilbęs New Yorko 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio, kuris kongresan yra iš
rinktas visų trijų didžiųjų par
tijų tik i etų „— demokratų, re- 
publikonų ir darbiečių,—apie 
Rickenbacker atsiliepė kaipo 
apie “Fabrikantų Sąjungos 
spokesmaną.” Jisai įnešė kong
resan rezoliuciją, kad trys tor
peduoti National Maritime 
Unijos nariai būtų pakviesti 
kalbėti kongrese.

X •’

Tais klausimais girdėsime 
D. M. šolomsko aiškinimą ir 
turėsime diskusijas šiame sa
višvietos susirinkime pirmadie
nio vakaro 7:30 vai., kovo 8- 
tą„419 Lorimer St., Brooklyne.

Ar toli dar Raudonoji Ar
mija nuo Lietuvos?

Ar gali būti Lietuva išlais
vinta dar šį pavasarį?

Kas toji Hitlerio “apsigyni
mo linija’’?

Dėl ko kalbama apie finų 
ir kitų fašistų Ašies kraštų tai
ką ?

Ką reiškia Amerikos orlai- 
vyno laimėjimas prie Naujo-

Pirmadienį, 
kare išgirsimo 
nuodugnų aiškinimą, galėsime 
statyti klausimus ir patys prr- 
sidėti su savo nuomone. Tad 
visi dalyvaukite. Įžanga nemo
kama.

savišvietos va
tu problemų

Gasu Šildytis Nėra 
Praktiška

James ir Beatrice Ferguso- 
nai, 45 ir 47 metų, rasti uždu
sę nuo gaso savo apartmente, 
149 W. 108th St., New Yorke. 
Policija nustatė, kad Mrs. Fer
guson bandė uždegti gasą 
apartmento apšildymui, bet jis 
neužsidegė.

Būna daug ir tokių atsitiki
mų, kur ilgai deginamas gasas 
kambaryje išvartoja visą oksi- 
geną ir dėlto gasas daugiau 
degti negali, liepsna užgęsta, 
bet gasas vistiek eina ir uždu
sina gyventojus.

LIETUVIAI, pamatykite 

"Hitlerio 
Vaikus"

PARAMOUNT THEATRE ir DĖKOKITE 
UŽ TAI, KAD JŪSŲ VAIKAI AMERI
KIEČIAI NIEKADOS NEBUS AUKLĖ
JAMI MIRČIAI PAGAL KOKIO BEGAI- 
LESTINGO DIKTATORIAUS ĮSAKYMĄ. 
Pamatykite “HITLER'S CHILDREN'’ 
(Hitlerio Vaikus), kad patirt, dėl ko 
Jungtinės Tautos kariauja. Drama ir vi
dujinė kova, kuomet meilė moteries ir 
meilė žmonijos nuplėšia užkartos tamsy
bės užlaidą ir sudaužo pamišėlio nukaltus 
retežius. SCENOJE—XAVIER CUGAT 
ir JO ORKESTRAS ir dar įdomybė, 
HENRY YOUNGMAN.

PAB AMOUNT

Atlikite Income Tax Reikalą
Duokite priruošt ekspertui Accountantui savo In- 

iome Tax (Įplaukų Taksų) Blank#. Jis atliks tinka
mai ir už prieinamą atlyginimą.

Kreipkitės Į Laisvės raštinę, 427 Lorimer Street, 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

šeštadieniais nuo 12 vai. dieną iki 5 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dieną.
Atlikite taksų primosimą tuojau, nes jau laiko ne

daug. Kiekvienas žmogus, uždirbęs algos virš $500 
ir vedusių pora virš $1,200 Į metus turės išpildyti 
valdžiai tam tikrą Income Tax Blanką.

LAISVES ANTRAŠAS:
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

. CIO Elektristų Lokalus 430 
atidarė kariams kantiną savo 
patalpose, 139 5th Avė., N. Y.

<3

Bonita Granville judyje “Hitlerio Vaikai,” perstatan- 
čiam baisią tikrovę iš moterų padėties nacių Vokietijoj. 
Judis rodomas antra savaite Paramount Teatre, prie 
Times Square, N. Y. Jį reikėtų pamatyti kiekvienam.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

I 337 UNION AVENUE
Q BROOKLYN, N.Y.

|į NIGHT—HAvemeyer 8-1158
| Tel. STagg 2-0783

iš

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergrcen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

E;
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BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barbentai

NOTARY
J 

PUBLIC
TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar e

*

Tarp Lietuvių Kariškių

Kviečiame vietinius ir 
apylinkės dalyvauti šiame 
baliuje ir linksmai praleisti 
laiką. komisija.

■E
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Juozas Rutelionis, tarnau
jąs kariuomenėj jau dveji me
tai, buvo parvykęs pas tėvus 
dviem dešimtim dienų atosto
gų. Jo tėvai Barbora ir Juozas 
Rutelioniai gyvena 317 So. 
4 th St.

Smagu buvo mielo svečio 
sulaukti, sunku išleisti — Juo
zas išvyksta atgal tarnybon 
kovo 8-tą.

Juozas Varinauskas parva
žiavęs iš Mississippi atostogų 
pas tėvus kovo 4-tą. Gavęs 16 
dienų. Juozas tarnauja jau še
ši mėnesiai ir ši jo buvo pirma 
atostoga, netikėta. Tėvams bu
vo nepaprastas džiaugsmas.

Kitas
Varinauskų, 
dar nuo seniau 
vo 10-tą sueis 
Randasi Texas

Varinauskai 
Ainslie St.

Agnės ir Motiejaus 
sūnus Motiejus 

tarnyboje, ko- 
dveji metai, 

valstijoje, 
gyvena 111

Lietuvii| Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.
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VDU-TMIN* RAMONA VUU-THIN* AAgMU-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y 

TeL STagg 2-2178




