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I RAUDONARMIEČIAI ATĖMĖ IŠ VOKIEČIU 110 MIESTU IR KAIMU3

KRISLAI
Sicilijoj Skamba: Tegyvuo

ja Amerika!
Tai Nugyvendino šalį!
Vladimiras Ar Vladas?
Ką Jūs, Ponai, Norite Tuo- 

mi Pasiekti?
Rašo R. Mizara.

šiuos žodžius rašant (ket
virtadienį), žinios iš Sicilijos 
fronto sako, kad ten įsiveržu- 
sios talkininkų kariuomenės 
ima miestą po miesto, aero
dromą po aerodromo, bet iš 
priešo pasipriešinimas tėra la
bai silpnutis.

O Sicilijos gyventojai, kur 
tik sutinka mūsiškius karius, 
džiaugsmingai šaukia:
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AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 16,000 FAŠISTU SICILIJOJ
ŠIANDIEN DARIAUS - GIRĖNO NUŠOVIMO SUKAKTIS

—Tegyvuoja Amerika!...
Tas faktas ir išaiškina, ko

dėl talkininkų jėgoms Sicili
joj lengva kariauti: žmonės 

i su mumis, liaudis su mumis.
Sicilijos žmonėms talkininkų 
kariuomenė — išlaisvinimo ka- 

• riuomenė.
Jeigu taip yra Sicilijoj, tai 

galima suprasti, jog dar gra
žiau mūsų karius žmonės pa
sitiks Francijoj, Hollandijoj, 
Belgijoj, Balkanuose arba 
Norvegijoj, kai mes ten pa
darysime invaziją.

ROOSEVELTO - CHURCHILLO 
ULTIMATIŠKAS ATSIŠAU

KIMAS lITALUS

Korespondentai aprašo, jog 
Sicilijoj gyventojai yra bai
siai nuskurę, biedni, pusalkiai.

Sicilijos žmonės taip pasi
tinka amerikiečius, kaip Lie
tuvos žmonės 1940 m. pasiti
ko raudonarmiečius.

Per 20 metų Mussolinis Ita
lijos žmones taip nugyvendi
no, taip nuplėšė, kad šiandien 
jie tik laukia progos su juo 
galutinas sąskaitas suvesti, 
kaip Lietuvos žmonės 1940 
metais laukė suvedimo sąskai
tų su “tautos vadu.”

Ar ir Mussolinis bėgs į Ber
lyną?

Jei spės, taip, jis ten neš- 
dinsis.

Bet jeigu jis ten pabėgtų, 
tai turės žinoti, kad ir Berly
no šunaujai dienos yra suskai
tytos.

Prieš tūlą laiką Laisvėje til
po Vlado Niunkos straipsnis 
apie Lietuvą — smetoniniais 
laikais ir tarybiniais.

Dėl to Straipsnio Naujienos 
iškaneveikė autorių,; Naujie
nos nevadina jo Vladu, bet 
“Vladimir”, atsieit, norėda
mos įrodyt, kad Niunka esąs 
“ruskis”.

Tėvynė, cituodama Grigai
čio malimalienę, pareiškia, 
būk Vladas Niunka esąs “tik
rai ne lietuvis. . .”

Plepa tie žmonės, koliojasi, 
pravardžiuojasi ir tuomi sa
ve juokui pasistato.

Vladas Niunka gi yra ge
resnis lietuvis, negu pp. Gri
gaitis arba Bajoras. Jis yra 
suaugęs su Lietuvos liaudimi 
kovoje' už josios laisvę. Vla
das Niunka yra teisininkas.

Būdamas Kauno universite
to1 studentu, jis organizavo pa
žangiuosius studentus. Atsi
mename studentų organizaci
ją Aurora — Niunka buvo jo
sios organizatorius ir galvinis 
veikėjas. Tąi buvo uolus ko
votojas pries fašizmą.

Bet kas tik kovoja už Lietu
vos liaudies laisvę ir gėrį, tas 
pp. Grigaičiams ir Bajorams 
— ne lietuvis. Melais, kraipy
mais jie mano savo skaityto
jus apšviesti.

Tegu!

Kaip tie žmonės imasi viso
kių provokacijų, parodo ir tas 
Laisvėje jau- minėtas faktas: 
andai didžiuliame Waterburio 
lietuvių piknike kalbėjo gene
ralinio SSSR konsulato atašė, 
Povilas Rotomskis, lietuvis.

Neužilgo po to p. Laučka 
parašė, būk Rotomskis kalbė
jęs rusiškai...

Ko Amerikos redaktorius no
rėjo tuomi atsiekti? Aš neži-

Dešimties Metų Sukaktis 
Nuo Dienos, kada Naciai 
Nužudė Darių ir Girėną

Smetonos Valdžia Padėjo Hitlerininkams Dalinai Paslėpt 
Tą Jų Piktadarystę,--- Kad Naciai Nušovė Žemyn

Dariaus-Girėno Lėktuvą ties Soldinu, Ryty Prūsuose
Maskva. — Lietuvių laik

raštininkas Žiugžda rašo 
apie 10 metų sukaktį nuo 
tos dienos, kai lietuviams 
lakūnams Stepui Dariui 
ir Stasiui Girėnui beskren- 
dant iš Jungtinių Valstijų 
į Lietuvą, juos nušovė že
myn vokiečių fašistai miš
kan ties Soldinu, Rytinėje 
Prūsijoje.

Ten Darius su Girėnu ir 
žuvo savo lėktuvo Lithua- 
nicos griuvėsiuose.

Liūdna to įvykio sukaktis 
yra minima liepos 17 d. šie
met.

Tatai atsitiko, kuomet 
buvo daroma pirmieji mėgi
nimai perlėkti Atlanto 
Vandenyną, ir lietuviai la
kūnai Stepas Darius ir

Talkininkų Bombų Aud
ra Smarkėja prieš Fa

šistų Ašį Europoje
London, liep. 16. — Ang

lijos ir Amerikos lakūnai 
vėl daugmeniškai ardė ir 
degino nacių uostus, gele
žinkelius, fabrikus ir kitus 
įrengimus šiaurinėje Fran
ci joje, vakarinėje Vokieti
joje ir vokiečių užimtuose 
kraštuose, Belgijoj ir Ho- 
landijoj. Negrįžo 7 talki
ninkų bombanešiai.

Anglų lakūnai ypač pleš
kino priešų orlaivių stovyk
las Abbeville ir Poix, Fran
cijoj.

Amerikiečių ir anglų 
bombanešiai sprogdino, de
gino ir apšaudė karinius 
taikinius Italijos didmies
čiuose - uostuose Neapoly
je, Genovoj ir kitur.

75 didieji Amerikos bom
banešiai Liberatoriai, tri
mis bangomis atakuodami 
Messiną, šiauriniai - ryti
niame Sicilijos kampe, tik 
už poros mylių per vandenį 
nuo Italijos, numetė 400 
tūkstančių . svarų bombų 
dienos laiku. Fašistų lėktu
vai visai nepakilo priešin
tis, nors priešlėktuvinės jų 
kanuolės smarkiai veikė.

Diena pirmiau 200 Ame
rikos ir Anglijos bombane- 
šių atakavo Messiną.
nau. žinau tik tą, kad nuo 
dabar Waterburio lietuvių vi
suomenė vargiai jam betikės, 
net jeigu jis kada ir teisybę 
parašys. z

Meluodami, falsifikuodami, 
ponai, toli neisite!

Stasys Girėnas nusitarė da
lyvauti tame didžiame žmo
gaus dvasios ir mokslo iš
bandyme.
ŽMONĖS Iš VISŲ LIETU

VOS KAMPŲ LAUKĖ 
DARIAUS IR GIRĖNO
Liepos 17 d. išvakarėse 

Kauno lėktuvų stovykla bu
vo sausakimšai užsigrūdu
si žmonėmis. Visi lietuviai 
nekantriai laukė pasveikint 
savo tautiečius parlekian
čius iš tolimosios, užjūrių 
Amerikos.

Taip tūkstančiai žmonių 
iš' visų Lietuvos kampų 
laukė savo lakūnų nusilei
džiant Kauno aerodrome.

Kuomet jų atvykimo va
landa buvo jau seniai pra- 

(Tąsa 5-mexpusl.)

Sicilija tai Dar Ne Ant
ras Frontas, Sako Ame

rikos Ministeris
Washington. — Jungti

nių Valstijų karo vice-sek- 
retorius Patterson pareiš
kė, jog mūsų pergalė prieš 
fašistus Sicilijoj yra užtik
rinta. Jis, tačiaus, įspėjo, 
jog toliau kova ten pasun
kės amerikiečiams ir ang
lams, nes svarbiausi susisie
kimo keliai ir stipriausios 
pozicijos Sicilijoj dar tebė
ra italų ir vokiečių ranko
se.

Kartu Patterson pareiš
kė, jog talkininkų įsiverži
mas į Siciliją tai dar nėra 
antrojo fronto atidarymas 
prieš fašistinę Ašį Europos 
žemyne.

Sovietai Jau tik 15 
Mylių nuo Oriolo

Maskva, liep. 16. — So
vietų kariuomenė, išdaužy
dama nacių pasipriešini
mus, veržiasi vis artyn O- 
riolo ir pasiekė punktus 
jau tik už 15 mylių nuo to 
geležinkelių centro ir svar
biausios vokiečių tvirtu
mos?

Per mūšius linkui Oriolo 
raudonarmiečiai, tarp kit
ko, 27-niose vietose perme
tė hitlerininkus antrapus 
upės ir nutiesė savo tiltus 
per ją.

Australai ir amerikiečiai 
grumiasi artyn Salamauos, 
Nauj. Guinejoj.

Washington, liep. 16. — 
Prezidentas Rooseveltas ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill išleido vie
ną bendrą ultimatišką atsi
šaukimą į Italijos gyvento
jus. Atsišaukimas buvo 
kartotinai per radiją sklei
džiamas italų kalba. Jame 
Rooseveltas ir Churchillas, 
tarp kitko, sako:

Dabar laikas Italijos 
žmonėms nuspręsti, ar jie 
nori mirti už Hitlerį ir Mu- 
ssolinį ar gyventi savo 
kraštui Italijai ir civilizaci
jai. Vienintelė italams vil
tis tai dabar pasiduoti ga
lingajai talkininkų jėgai. 
Nes Jungtinės Tautos ne
nori įsiveržti į pačią Itali-

TALKININKAI SICILIJOJ 
UŽĖMĖ DAR 16 MIEŠTI!
šiaur. Afrika, liep. 16. — 

Anglai ir amerikiečiai Si
cilijoj paėmė nelaisvėn dar 
aštuonis tūkstančius fašis
tų karių, tai viso jau 20,000 
per šešias dienas. Iš to 
skaičiaus vien amerikiečiai 
suėmė 16 tūkstančių italų 
ir vokiečių.

Septintoji Amerikos ar
mija .paėmė dar vieną svar
bią fašistų lėktuvų stovyk
lą ir kelias kariniai svar
bias kalvas į šiaurius ir 
šiaurvakarius nuo užimto 
Ragusos miesto. United 
Press sako, jog tai Biscari 
miestas su lėktuvų aikšte, 
kurią amerikiečiai pasiekė, 
nužygiuodami aštuonias 
mylias pirmyn.

Šarvuota vokiečių Her- 
mannb Goeringo divizija, 
padarydama aštrią kontr
ataką, buvo prakirtus tal
kininkų linijas ir apsupus 
anglus Augustos uostamie
styje, bet, vakare anglai ne 
tik atgriebė Augustą nuo 
priešų, ale ir nuvijo juos 
keturias mylias tolyn keliu, 
einančiu linkui Brucoli.

Nors vokiečiai ir italai 
jau stipriau ginasi, tačiau 
talkininkai Sicilijoj vėl pa
žygiavo pirmyn, ir per die
ną užėmė dar 13 miestų ir 
miestelių.

SUĖMĖ DAR VIENĄ 
ITALŲ GENEROLĄ 
Anglų radijas gi prane

šė, kad jie jau užėmė ne tik 
Brucolį, bet ir Lentinį ir 
Carlentinį, besigrumdami 
artyn Catanijos.

Ties Bizzini anglai suė
mė jau antrą italų genero
lą, komandierių 54-tos jų 
Neapolio divizijos, ir kitus

ją ir nešti jos žmonėms ka
ro nelaimes.

Naciai jau visuose fron
tuose triuškinami (taigi 
nėra jokios vilties, kad jie 
galėtų apgint Italiją nuo 
talkininkų). O Viduržemio 
Jūros srityje yra sutelktos 
galingiausios visoj istorijoj 
talkininkų jėgos prieš f ašis- 
tų Ašį.

Amerikiečių ir anglų lėk
tuvai sėja šimtais tūkstan
čių šį prez. Roosevelto ir 
premjero Churchillo atsi
šaukimą į Italijos gyvento
jus. Jie taipgi nuolat beria 
Italijon ir Sicilijon įvairius 
kitus atsišaukimus į žmo
nes, ragindami juos sukilti 
prieš Mussolinį ir Hitlerį.
" -.-'•-..A. ••

aukštus karininkus, jo šta
bo narius.

Amerikiečių ir anglų lėk
tuvai nuleido daugiau savo 
smarkuolių - parašiutistų į 
priešų užnugąrę Catanijoj 
ir kituose Sicilijos frontuo
se.

Prezidentas Subarė 
Wallace ir Jonesą

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas pasiuntė 
pabarimo laiškus Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentui 
Wallace’ui ir prekybos se
kretoriui Jones’ui už tai, 
kad jiedu savo raštais laik
raščiuose piktai ginčijosi. 
O ginčas kilo iš to, jog 
Wallace kaltino Jonesą už 
nesistengimą gauti iš už
sienių tam tikrų Amerikai 
reikalingų karinių medžia
gų. Jones lygiai piktai per 
spaudą atsakė vice-prezi- 
dentui Wallace’ui.

Prez. Rooseveltas dabar 
juodu abu paliuosavo nuo 
pareigų tokioms karinėms 
medžiagoms parūpinti, į- 
steigė tuom tikslu naują 
Ekonominio Karo Įstaigą, 
o jos pirmininku paskyrė 
Leoną T. Crowley.

Išbardamas Jonesą ir 
Wallace, prezidentas už- 
reiškė, jog kas iš karinių 
įstaigų valdininkų norės 
toliau per spaudą ginčytis, 
tai turės iš savo vietos pa
sitraukti.

Gavę tokią pamoką, su
sitaikė ii; Wallace su Jone- 
su.

Oriolo Srityje Sovietai 
Užmušė 12,000 Vokiečių 
Ir Nelaisvėn Paėmė 2,000
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Sovietų Kariuomenė Pažygiavo iki 28 Myliį Pirmyn, Pagro
bė 40 Tankų ir 210 Kanuolių ir Sunaikino 109 Tankus, 

294 Lėktuvus ir 47 Kanuolės Vien Tik Oriolo Fronte
London, liep. 15. — Spė- 

cialis Maskvos radijo pra
nešimas sakė:

Paskutinėmis dienomis 
Sovietų kariuomenė, pada
rius eilę kontr-atakų į šiau
rius ir rytus nuo Oriolo 
miesto, perėjo į ofensyvą 
prieš vokiečių fašistų ka
riuomenę. Ofensyvą prasi
dėjo dviem kryptim — lin
kui pietų ir linkui vakarų.

Į šiaurius nuo Oriolo 
mūsų kariuomenė pervėrė 
stipriai aptvirtintą priešų 
apsigynimo liniją 40 kilo
metrų ilgio (apie 25 mylių) 
ir per tris dienas įveržtų 
kautynių pažygiavo pirmyn 
45 kilometrus (apie 28 my
lias).

Tapo sutriuškinti skait
lingi vokiečių pasipriešini
mo centrai ir apsigynimo 
bazės. Mūsų kariuomenė 
šia kryptimi užėmė daugiau 
kaip 50 gyvenamų vietų, o 
tarp jų ir apskričio miestą 
Uljanovo ir dideles gyvena
mas vietoves: Staricą, So- 
rokino, Molnovo, Dudorovs- 
kį, Bezsmenny, Krapivną, 

Švanovą, Jagodnają, De- 
menską, Trosną ir Klioną.

O į rytus nuo Oriolo so
vietinė kariuomenė pralau
žė drūčiai aptvirtintą vo
kiečių apsigynimo liniją 30 
kilometrų (apie 19 mylių) 
ilgio ir, nugalėdama atkak
lius hitlerininkų pasiprieši
nimus, pažygiavo pirmyn 
20 iki 25 kilometrų (12 iki 
15 mylių). Šia linkme mū
sų kariuomenė užėmė dau
giau kaip 60 gyvenamų vie
tų, tame skaičiuje dideles 
apgyventas vietoves: Via- 
žy, Orlovką, Kazar, Nelyn, 
Vy šoka ją, Pobiednają, Pe- 
tuchą ir Berezovecą.

Per šį ofensyvą sovietinė 
kariuomenė supliekė seka
mas vokiečių divizijas: 56- 
tą, 262-rą ir 293-čią pėsti
ninkų divizijas ir 5-tą ir 

18-tą tankų divizijas. O dar 
ir štai kiirios vokiečių divi
zijos buvo skaudžiai su
muštos: 112-ta, 208-ta ir 
211-ta pėstininkų divizijos 
ir 25-ta ir 36-ta motorizuo
tos divizijos.

Per trijų dienų mūšius 
buvo nelaisvėn paimta dau
giau kaip 2,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

Tuo pačiu laikotarpiu, 
pagal dar nepilnus skaitme
nis, mūsų kariuomenė pa
grobė sekamus priešų kari
nius įrengimus: 40 tankų,

210 įvairių kanuolių, 187 
mortiras, 91-ną kulkasvai- 
dį ir 26 skirtingas patran
kas. Tuo tarpu buvo sunai- 

* 1 kinta 109 vokiečių tankai, 
294 lėktuvai ir 47 kanuolės.

Per trijų dienų kautynes 
vien tik užmušta buvo dau
giau kaip 12,000 priešų ka
reivių ir oficierių. Mūsų 
kariuomenė ir toliau veda 
ofensyvą.

Bielgorodo srityje sovie
tinė kariuomenė atmuša į- 
tūžusias priešų atakas.

Vienas Sovietų tankistų 
dalinys čia sunaikino 51 
priešų tanką, daugiau kaip 
100 trokų su kariniais reik
menimis ir užmušė iki 2,- 
000 vokiečių kareivių ir o- 
ficierių.

Kokių Nuostolių Naciai 
Nukentėjo Nelaiminga

me Savo Ofensyve
Maskva. — Nuo to laiko, 

kai vokiečiai pradėjo šį ne
laimingąjį sau vasarinį o- 
fensyvą prieš Sovietus, tai 
sovietiniai kovotojai kirto 
naciams jau sekamus smū
gius: ;

Užmušta bei nelaisvėn 
paimta daugiau kaip 54 
tūkstančiai vokiečių, sunai
kinta bei pagrobta 3,068 
nacių tankai ir nušauta že
myn 1,636 jų lėktuvai, ne
skaitant šimtų kanuolių ir 
tūkstančių mažesnių gink
lų, kuriuos raudonarmiečiai 
sunaikino bei pagrobė.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, ra
šo, jog Sovietai perėmė 
veiksmų iniciatyvą Oriolo- 
Kursko fronte ir pradėjo 
staigmenišką o f e n s yvą 

prieš nacių karo mašiną 
kaip tik tuo laiku, kai ang
lai ir amerikiečiai užpuolė 
fašistų Ašį Sicilijoj.

ANGLŲ ORO KELIAS PER 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

London. — Anglijos lėk
tuvai skraido iš Londono į 
Šiaurių Afriką, o iš ten per 
Iraką ir Iraną į Sovietų Są
jungą, kur stapteli Astra
chanėj, Kuibiševe ir Mas
kvoj, o iš jos grįžta į Lon
doną.
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nistų į jokias atsakomiųgas vietas!
Ir labai aišku kodėl. Jeigu pirmiau 

kam dar nebuvo aišku, tai dabar turė
tų pasidaryti aišku. Komunistai nieka
dos nesutiko ir nesutiks su “amžinais” 
prezidentais ir “amžinais” vadais unijo
se. Tą puikiai žino Jtyan ir todėl reika
lauja komunistų neįsileisti.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Biurokratų. Dinastija Unijose ,
Pirmu sykiu visoje darbo unijų istori

joje matėme tokius prajovus, kokius pa
rodė International Longshormen As
sociation konvencija. Konvencija įvyko 
didžiajam New Yorko viešbutyje Com
modore. Dalyvavo apie trys šimtai “de
legatų”. Associacijos arba unijos vadu 
yra Joseph Ryan. Ten, žinoma, susirin
ko jojo ištikimi pamočninkai. Apie de
mokratiniai išrinktus delegatus toje 

unijoje seniai niekas nebeprisimena. Į 
konvencijas suvažiuoja iš viršaus paskir
ti biurokratėliai.

Ir štai šita konvencija nutarė išrinkti 
ir išrinko Joseph Ryan unijos amžinu 
prezidentu,) o Millnerį amžinu vice-pre- 
zidentu. Jie tose vietose bus, kol jie gy
vens — jeigu unija taip ilgai išgyvens, 
arba, žinoma, kol eiliniai nariai nesu
kils prieš tuos amžinus biurokratus ir 
neatsikratys nuo jų. O kadangi unijos 
konstitucijoje tokių amžinų viršininkų 
nenumatoma, tai konvencija pataisė 
konstituciją. Jeigu ateityje kas pakels 
balsą prieš “karalių” Ryan ir reikalaus 
rinkimo prezidento, Ryan galės jiems 
pakišti unijos konstituciją.

Tai visa galima būtų pavadinti sorkė- 
mis, jeigu visoje toje International 
Longshoremen’s Association konvenci
jos procedūroje nesi vertų labai didelis 
pavojus visam darbo unijų judėjimui. 
Tuos idijotus, kurie padarė tą' tarimą, 
gali pasekti panašūs idijotai kitose uni
jose. Juk panašių biurokratų, kaip Jo
seph Ryan, netrūksta ir kitose unijose. 
Jie irgi pradės karunavotis unijų kara
liais! Dabar teturime vieną dinastiją, jų 
neužilgo atsiras ir daugiau. Eiliniams 
nariams “miegant” ir nesirūpinant savo 
reikalais, bile unijoje biurokratų klika 
gali susitarti ir išrinkti “karalių” arba 
visam amžiui prezidentą. Tada jau rei
kėtų tikros revoliucijos jųjų nuvertimui.

Beje, įdomu ir tas, kad ta pati kon
vencija, išrinktajam “karaliui” pasiū
lius, nutarė reikalauti, kad C.I.O. ir A. 
F. of L. unijos griežtai nesileistų komu

Parsidavėlių ir Išgamų Surašąs
Neseniai mes rašėme apie Lietuvoje 

šaukiamą “visos Lietuvos konferenciją” 
okupantų nacių globoje. O tos konferen
cijos tikslas, kaip ir kaizerio laikais per 
pirmąjį pasaulinį karą panašios konfe
rencijos, amžinai prijungti Lietuvą prie 
Vokietijos ir padėti naciams naikinti lie
tuvių tautą.

Kas per vieni tie niekšai, kurie parsi
davė naciams ir padeda jiems šitą bjau
rų planą vykdyti gyveniman?

lietuvių Katalikų Federacijos Spau
dos Biuras (LKFSB) sakosi gavęs Kau
ne einantį laikraštį “Ateitis” ir jame su
radęs minėtos konferencijos šaukėjus. 
Bet nei tas Katalikų Biuras, nei kleri
kalų laikraščiai nė žodeliu tų išgamų ir 
parsidavėlių nepasmerkia.

Mes čia paduodame surašą tų sutvė
rimų. Lai kiekvienas lietuvis žino ir at
simena tuos lietuviškus kvislingus. Štai 
jie:

Pulk. A. Birontas.
Prof. M. Biržiška, Vilniaus universi

teto rektorius.
Vysk. V. Brizgys, Kauno Metropolito 

pagelbininkas.
Gen. št. pik. lt. K. Dabulevičius, Vil

niaus miesto burmistras.
A. Danta, Direktorius Pirmojo Gen. 

Tarėjo Įstaigos.
Br. Daunoras, “Ateities” Vyr. Redak

torius. v ' '
Inž. K. Germanas, Technikas ir Susi

siekimo Gen. Tarėjas.
Prof. J. Graurogkas, Vytauto Didž. 

Universiteto Rektorius.
J. Gudauskas, Apeliacinių Rūmų tei

sėjas.
J. Ivanauskas, Kauno Didžiojo Teat

ro Direktorius.
Prof. Dr. J. Krikščiūnas. •
Dr. Juozas Leimonąs, buv.' Lietuvių 

Katalikų ' “Pavasario” S-goš ’ Piriiiiiiin- 
kas. ‘ ‘

Jonas Matulionis, Finansų Gen. Tarė
jas.

Misiulis, Karo Invalidų Įmonių Direk
torius.

Gen. V. Nagius, Karo Muziejaus Vir
šininkas.

Dr. J. Paukštis, Darbo ir Socialinių 
Reikalų Gen. Tarėjas.

Kun. Dr. Pr. Petraitis, Tarpdiecezinės 
Kunigų Seminarijos Rektorius Kaune.

A. Ramanauskas, žemės Ūkio Gener. 
Tarėjas.

Gen. Raštikis.
J. Senkus, Studijų Biuro Direktorius.

Baisiausi Tankų Mū
šiai Sovietų Fronte

Kaip baisios kovos eina 
Sovietų Sąjungos fronte, tą 
galima spręsti iš nuostolių. 
Hitleris sutraukė apie 7,000 
tankų, gal tiek karo lėktu
vų, 30 divizijų, virš 500,000 
armijos ir tas jėgas metė 
ant 165 mylių ilgio fronto 
tarpe Oriol ir Belgorodo, 
kad prasilaužus per Rau
donosios Armijos linijas 
linkui Maskvos.

Į dešimts dienų Raudono
ji Armija ten sunaikino 2,- 
718 nacių tankų, 1,200 lėk
tuvų ir daugybę kitokių 
ginklų. Hitleris vien už
muštais neteko apie 50,000, 
o sužeistais bent 150,000. 
Aišku, kad ir Raudonosios 
Armijos nuostoliai dideli. 
Bet Hitleris savo planų ne- 

’ pasiekė. Pirmos jo atakos 
atmuštos, sukrušintos, ne
paisant, kad du trečdaliai 
tankų buvo “Tigrai” — di
deli, sverianti po 60 tonų 
kiekvienas, labai ginkluoti 
ir naujai įrengti.

Hitleris naudojo didžius 
kiekius kanuolių ir, iš 
Stockholmo praneša, kad 
firmoj dienoj jo artilerija

išleido tiek daug kulkų, 
kiek neišleido t visoj karo 
kampanijoj prieš Lenkiją, 
o antroj dienoj nacių arti
lerijos ugnis viršijo ugnį, 
kuri buvo paleista Franci- 
jos pavergime.

Liepos 12 dieną Sovietų 
dienraščio “Pravda” kores
pondentas sekamai aprašo 
tuos baisiausius mūšius:

“Žiauriausi mūšiai Oriol- 
Kursk-Belgorodo srity eina 
žmonijos istorijoj. Priešas 
(vokiečiai) daug vilties de
da ant tankų. Vien Belgo
rodo srity j mūšiuose daly
vauja nacių “S. S.”, “Ad
olf Hitler”, “Didžioji Ger- 
manija”, “Kaukuole ir 
Kaulai” ir “Reichas” divi
zijos. Kiekviena iŠ jų pra
džioj turėjo po 500 tan
kų). Šios divizijos ginkluo
tos “T-6” ar “Tigrai”, “T- 
4” ir “T-3” sunkiais ir vi
dutiniais tankais, dideliais 
kiekiais motorizuotos arti
lerijos įvairių dydžių.

“Pradžioj užpuolimo hit
lerininkai bandė didžiais 
kiekiais tąnkų pralaužti 
Sovietų apsigynimų linijas

ir apsupti armijos dalis. 
Siaurais fronto plotais jie 
mete šimtus tankų pirmyn. 
Bet fašistų tankus pasitiko 
gerai koncentruota ir, sude
rinta Sovietų artilerijos, 
lėktuvų, tankų ir pėstijos 
ugnis. Dešimtys nacių tan
kų sprogo ant minų.

“Tada fašistų komanda 
pamainė taktiką. Ji metė 
bombininkus grupėmis po 
50, 80 ir ir 100 bombarduo
ti priešakines Sovietų po
zicijas koncentruota ugni
mi. Po to vokiečių artileri
ja atidengė baisią ugnį 
prieš tas pačias mūsų pozi
cijas, o jau tik po tos ug
nies nacių tankų kolonos 
puolė pirmyn, dažnai de
šimtimis arba šimtais gru
pėse. Priešakyj ir iš šonų 
jų kolonų buvo didžiuliai 
“Tigrai”, kurie kaip ir su
darė plieno apsaugą mažes^ 
niems jų tankams ir moto
rizuotai artilerijai.

“Jeigu pirmoji tokia prie
šo ataka buvo atmušta, tai 
hitlerininkai p ą k a r tojo 
naujomis jėgomis. Jeigu jų 
ataka buvo pasekminga, tai 
užimtame plote greitai įsi
tvirtino mechanizuota pės-’ 
tija, o tankai ir motorizuo
ta- artilerija puolė kitas 
mūsų pozicijas. z

“Ir ši priešo taktika bti-

E ąn s. v ą
vo sutikta energingai iš 
Sovietų jėgų puses. Įvairios 
dalys Raudonosios Armijos 
ima dalyvumą atmušime 
šių. priešo atakų — artile
rija, kuri apt savo pečių 
neša sunkiausią naštą įco- 
voj prieš nacių tankus, mū
sų tankai, lėktuvai, būriai; 
tankų naikintojų, granatų 
mėty to j ai, naikintojai tan
kų pagelba benzino bonkų 
ir saperai.

“Nacių tankų daliniai tu
rėjo taip didelių nuostolių, 
kad fašistų komanda buvo 
priversta vėl keisti savo 
taktiką, taipgi patraukti 
padrūtinimus iš kitų fron
tų ir rezervo.

“Sovietų tankai vaidina 
labai svarbią rolę šioj ko
voj. Kada prasilaužia pir
myn atskiros priešo tan^ų 
grupės, tai jie patenka į 
“ugnies maišus”, kuriuos 
sudaro Sovietų tankai, ar
tilerija ir pėsti j a. Taip, pa
vyzdžiui, viename sektoriu
je, kada artilerijos ugnis 
nebuvo užtektinai galinga 
atmušimui priešo tankų, 
tai į mūšį mesta Sovietų 
tankai. Grupe nacių- “Tig
rų” įsiveržus į vieno mūsų 
dalinio poziciją artinosi 
prie miško. Tuo kartu me
tėsi į mūšį Sovietų tankai 
ir keli “Tigrai” užsidegė. 
Tas iššaukė susimaišymą 
tarpe priešo tankų. Sovie
tų tankai °T-34” rūšies ne
eikvodami laiko visu smar
kumu važiavo linkui prie
šo1. Priešai leidosi bėgti per
sekiojami mūsų tankų, ar
tilerijos ir lėktuvų.

“Į dvi dienas mūšių, tik 
ši Sovietų tankų grupė, su
naikino 4$ priešo tankus, 
jų tarpe 24 “Tigrus” ir vie
ną “Tigrą” pilnoj tvarkoj 
ir su visa jo įgula suėmė. 
Sovietų tahkfečiai tinkamai 
pasirenka, pbžicijas, užsi
maskuoja, prileidžia priešą 
arti ir tada ,staigiai ati
dengia į jį ugnį.

“Patyrimai kovoj rodo, 
kad išgarbinti ifašistų tan
kai “Tigrai” galimi naikin
ti kahuolių ugnimi, iš 
prieštankinių šautuvų, gra
natomis ir bonkomis su 
benzinu. Sovietų tankai 
vardu “Klimas Vorošilo- 
vas” ir “T-34” rūšies pa
sekmingai naikina “Tig
rus.”

“Nacių ‘Tigrai’ yra ga
lingi tankai ir jie aprūpin
ti specialiais prietaisais iš
leidimui dūmų. Kada tokis 
jų tankas atsiduria keblioj 
padėtyj, tai jo įgula palei
džia dūmus tikslu sudaryti 
mintį pas rusus, kad būk 
tas tankas užsidegė. Bet 
Sovietų artileristai ir tan- 
kieciai greitai atidengė tą 
priešo triksą ir savo taik
lia ugnimi naikina juos/’

Taip aprašo iš baisiausių 
mūšių lauko koresponden
tas. Raudonoji Armija turi 
prieš savę milžiniškas Hit
lerio ir jo talkininkų jėgas. 
Hitleris prieš Sovietų Są
jungą yra sutraukęs apie 
250 • savo ir jo talkininkų 
divizijų, kas bendrai suda
ro apie 5,000,000 fašistų, 
apginkluotų t ū k s tančiais 
tankų ir lėktuvų. Tuo kar
tu Amerikos ir Anglijos 
kovos Sicilijoj sukaustė tik 
kelias priešo divizijas, spė
jama, kad apie 120,000 fa
šistų. Yra būtinas reikalas 
atidaryti antrą frontą da
bar, kad dar šiemet par-' 
bloškus: Hitlerį ir jo talki
ninkus Europoj, kas išgel
bėtų milięnų gyvastis pa
vergtose šalyse, parblokštų 
priešą, išgelbėtų bilionus 
tbrto' ir tuo palengvintų 
visų žmonių gyvenimą, ka
rą užbaigus. <

VaL Sūnus.
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Išaiškinimas Naujosios
Mokesčių Sistemos

Pradedant' liepos 1 d., 
1943 m., mokesčių sulaiky
mo taksai dėl asmeninių pa
jamų prasidėjo. Nuo to lai
ko bus galima mokėti Fe
deral Incolpe Taksus iš da
lies, pagal algą, o ne viską 
iš sykio. Jus ųiokčsite per 
reguliarius išskaitymus iš 
jūsų algos. Panašiai jūs 
mokėjote savo Victory ir 
Social Security Taksus. Tai 
nėra nauja priemonė kolek- 
tavimui Federal Invididual 
Income Taksų. Priskirta 
prie to yra ir Victory tak
sai, kurie buvę sumažinti, 
nuo 5% ligi 3%.

Šių naujų mokesčių su* 
laikymo (withholding tax) 
rata yra 20% virš paliuosa- 
vimų. Po paliuosavimų kai 
kuriems asmenims nerei
kės mokėti daugiau kaipo 
10 arba 12% savo algų. Šie 
taksai nėra “gross tax” pa- 
ga algą. Darbininkas prašo
mas išpildyti, pasirašyti ir 
priduoti savo samdininkui 
“Withholding Exemption 
Certificate”. Jeigu jūs ne- 
išpildysite ir nepaduosite 
savo samdininkui šios blan- 
kos, jis negalės jums duoti 
paliuosavimo ir pagal tei
sę turės išskaityti 20% iš 
visos jūsų algos. Samdinin
kai jums parūpins blankas.

Jeigu pasikeistų jūsų ve
dybų stovis arba skaičius 
jūsų Užlaikomų asmenų, 
prašoma apie tai pranešti 
samdininkui per 10 dienų.

Jūsų samdininkas nu
spręs pagal Exemption Cer
tificate, kiek galima bus 
sulaikyti iš algos. Nevedu- 
siems asmenims suma pa- 
liuosuota nuo taksų yra 
$12 per savaitę arba $624 
per metus laiko. Vedusiems 
paliuosavimas yra $24 per 
savaitę arba $1,248 metams. 
Šjs paliuosavimas gali būti 
padalintas tarp vyro ir mo
ters, jeigu abu dirba, arba 
vienas gali visą priimti; 
tuo atveju kitas negali sau 
nei dalies pasisavinti. Už 
kiekvieną užlaikomą asme
nį yra dar $6.00 paliuosavi
mas per savaitę, arba $312 
metams.

Nesumaišykite šiuos pa- 
liuosavimus su pagrindiniu 
pajamų mokesčių paliuosa- 
vimu. Jie vartojami tiktai, 
kad išspręsti, kokia suma 
bus sulaikyta. Štai trys pa
vyzdžiai: John Smith, ne
vedęs žmogus uždirba $37 
per savaitę. Iš tos sumos 
$12 yra paliuosuojami (ex
empt). Iš liekamų $25 — 
20% yra sulaikomi. Taigi, 
kiekvieną savaitę sulaiko
ma iš algos $5.

George Jones yra vedęs 
ir turi 3 vaikus. Jis uždirba 
$50 per savaitę. Jo paliuo- 
savimai yra $24 už save ir 
žmoną, ir po $6.00 už kiek
vieną vaiką, iš viso $42. Ga
lima išskaityti sulaikymą 
tiktai iš $8. Taigi Joh.es 
samdininkas išskaito tiktai 
$1.60 per savaitę.,

James ir Sarah Brown, 
abu dirba. Jie turį keturis 
užlaikomus asmenis namie, 
jie nusprendžia pasidalinti 
vedusiųjų paliuosavimą iš 
$24, taip, kad kiekvienas iš 
jų turi po $12 per sąvaitę, 
iš kurių nieko neišskaito
mą. Kadangi James užlaiko 
4 asmenįs, jis gali atskaity
ti $24 per savaitę. Jo pa
lių o savi mai yra $36 per sa
vaitę. Jeigu James vienas 
dirbtų, jis galėtų pasisavin
ti pilną $24 paliuosavimą, 
ir prie to $24 įž jo užlaiko-

mus asmenis, arba $48 per 
savaitę dėl paliuosavimų.

Vienas įspėjimo žodis. 
Galimas daiktas, kad suma 
sulaikyta iš algos nebus ligi 
cento 20% jūsų algos virš 
“withholding” paliuosavi
mo. Sulaikyta suma gali 
būti truputį aukščiau arba 
žemiau 20%.

Darbininkas turi supras
ti, kad tas yra todėl, kad 
įstatymas leidžia savinin
kams sulaikyti mokestį pa
gal “Wage Bracket Tables.
Šiosjentelės nustato sumas, 
kurios turi būti išskaitytos 
iš algų. Pav., atsitikime ve
dusių darbininkų, kurie už
laiko tris asmenis, ir kurių

savaitės alga yra tarp $50 
ir $60, samdininkas autori
zuotas išskaityti $2.60 per 
savaitę, vieton išskaičiuoti 
kiekvieno asmens mokestį.

Įstatymas leidžia samdi
ninkui taip daryti, nes jam 
lengviau \ nustatyti mokes
čių sumą. Kur “Wage Bra
cket Tables” vartojami, mo
kesčių suma mažai skirsis 
nuo tiesioginio 20% išskai
tymo.

Taksų mokesčiai sulaiko
mi iš algų yra samdininko 
įmokami į Su v. Valstijų Iž
dą. Suma, kuri buvo iš
skaityta iš jūsų algos, stovi 
jūsų kredite Ižde prieš su
mą, kurią jūs skolingi už 
Victory ir Pajamų mokes
čius. Po metų laiko, arba 
jeigu jūsų tarnyba baigtų
si, jūsų samdininkas duos

(Tąsa ant 3-610 pusi.)

VISUOMENES ATYDAI
Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.

Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
.LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn (6), N. Y.

Bostono Apylinkei

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
PIKNIKAS ATŠAUKTAS 

t

šį sekmadienį, 18 d. liepos-July, East Dedham, 
Mass, turėjo įvykti Laisvės piknikas. Tačiaus jis 
neįvyks, yra atšauktas, nes Keistučio Parkas tu
ri nesusipratimų su valdžia ir tūlam laikui yra 
sulaikytas parkui leidimas laikyti piknikus.

Dienraščio Laisvės piknikas Įvyks vėliau, kita
me parke. Kaip greit Komisija gaus kitą parką, 
tuojau praneš dienraštyje, kada ir kur bus Lais
ves piknikas.

Kurie turite iš anksto nusipirkę įžangos bilie
tus pasilaikykite juos, nes jie bus geri Laisvės 
piknikui, kada jis įvyks.

PIKNIKO KOMISIJA

VITAMIN-B-COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama: 
Vitamin 
Vitamin 
Vitamin
Pantothenic

BĮ
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių ......... .........................................................
Už 250 tabletėlių ....................................................................
Už 500 tabletėlių .... ...........•'.......... ............... ...........
•Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMtR STREET BROOKLYN, N. Y.

Niacin 3333
$2.19
$4.95
$8.80

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yt*a 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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I I 11 I III ■ A ir MENAS
Literatūriniai Krislai

Autoriai Kaipo žmonės.
Kuo Jie Skirtingi.
Ar Rašytojavimas Paveldėjamas?
Teigiamieji Pavyzdžiai.
Neigiamieji Pavyzdžiai Seks.

Rašo J. BARKUS
Vienas mintytojas (Guy de la Fou- 

chardiere) yra šitaip pasakęs apie kuo 
nors pasižymėjusius asmenis: “Genijus 
tai iškrypimas iš paprastumo, panašiai 
apsigimimui su iškrypusią koja. Genija- 
lingumas vienoje srityje neapsaugoja 
žmogaus nuo buvimo silpnapročiu kituo
se dalykuose.”

Tas apibūdinimas tinka ir autoriams- 
rašytojams. Atskirkime autorius nuo jų 
knygų, žiūrėkime į juos, kaip į bile žmo
nes, ir pasirodys, jog tai tokie pat miš
rių ir įvairių pobūdžių bei veiksmų as
mens, kaip ir tie, kurie jų kūrinius skai
to. Rasime tarp jų ir kiltadvasių did- 
žmogių, ir nelemtų nenaudėlių.

Skirstyti bei klasifikuoti autorius ga
lima vien pagal jų parašytąsias knygas. 
Kaipo žmonės, jie taip lygiai įvairiuoja- 
si, kaip ir visi kiti. Tačiaus, apart kas- 
dieniniojo gyvenimo pareigų, autoriuose 
reiškiasi vidujinis dilginimas ką nors su
tverti, rašyti. Tasai rašymas toli gražu 
ne visiems vienaip duodasi: vieniems tai 
yra lengvas ir malonus darbas, kitiems 
gi skausminga agonija ir sunkenybė. 
Vieni rašytojai rašo, idant patys save 
patenkinti, kiti—idant perdirbti pasau
lį, idant praturtėti, idant paskilbti. Ta
čiaus, pamatiniai, visi jie rašo todėl, jog 
jaučia traukimą arba stūmimą prie ra
šymo. • j

Žmonėse, kurie mano, jog geru rašy- 
tojum galima patapt be pasiryžimo ir 
įtempto lavinimosi, yra nuomonė:—Ko
dėl tam ar anam autoriui nepaskilbti, 
juk jo tėvas, motina, dėdė; teta arba ki
ti giminės rašytojais buvo,—tai jiems 
pagelbėjo, mokino, o ir savo gabumą 
įgimtai vaikams perdavė.—

Ar yra pamato kalbėt apie iš tėvų pa
veldėtą palinkimą rašytojauti? Daugelis 
pavyzdžių lyg ir verčia1 pripažint, jog ta 
dovana kartais pereina iš tėvų vaikams. 
Taip štai (imant tik dviejų tautų rašy
tojus), paskubusieji amerikiečiai rašyto
jai broliai William ir Henry James’ai ir 
jų sesuo Alice, regimai, tiesioginiai pa
veldėjo rašytojo talentą nuo savo tėvo 
Henry James’o, kurio raštai—nors teolo
giniai savo turiniu—buvo nepaprastai 
ryškūs savo psichologiniu originalumu.

Anglas rašytojas Aldous Huxley irgi, 
matyt, paveldėjo rašytojavimą. Jo tėvas 
Leonard Huxley buvo redaktorius, po
etas ir biografas; jo bočius Thomas Hux
ley paskilbęs ne tik svarbiais mokslo 
darbais, bet ir puikia kalba, kuria jisai 
savo mokslinius darbus aprašydavo. Jo 
motina (Aldous Huxley’o) irgi buvo ar
tima giminaitė žinomo autoriaus Mat
thew Arnoldo ir sesuo rašytojos Humph
ry Ward.

Paskilbusioji anglė rašytoja Virginia 
Woolf taipgi radosi tokioje aplinkumoje, 
jog negalėjo išlikt netapus autore: Jos 
tėvu buvo Leslie Stephen, pirmasis re
daktorius didžiojo Britanijos Nacionalės 
Biografijos Žodyno. Jos kūmu buvo po
etas James Russell Lowell, o savo jau
nose dienose jai teko artimai draugaut 
su tokiais paskilbusiais autoriais, kaip 
George Meredith, Thomas Hardy, John 
Morley, James Bryce ir Edmund Gosse. 
Jos vyresnėji sesuo Vanessa ištekėjo už 
meninio kritiko Clive BelFo, o jinai pa
ti ištekėjo už novelisto ir redaktoriaus 
I^eonardo Woolf.

Kitas britų autorius David Garnett ir
gi apsigimę tokiose aplinkybėse, jog tu
rėjo virst* r ašy to jum. Jo tėvas Edward 
Garnett yra paskilbęs, ne tik kaipo au
torius, bet ir kaipo atradėjas kitų auto
rių (jis “atrado” Joseph^ Conrad’ą). Jo 
YD. Garnetto) motina Constance pasi-

LIUDAS GIRA GRAŽIAI PAMINĖTAS 
PAS KITATAUČIUS

Rašo Jonas Kaškaitis
Rusų Niū Jorkiškis dienraštis Ruskij 

Golos gražiai ir prielankiai paminėjo mū
sų užsitarnavusį liaudies poetą Liudą 
Girą. Sekmadienio laidoj (liepos 11, 
1943) paduota trys straipsniai .apie Gi
rą ir trys jo eilėraščiai, labai vykusiai iš
versti rusų kalbon.

Straipsniai — tai pranešimai apie po
eto nuopelnus: Jono Šimkaus “Liudui 
Girai pagerbti,” Justo Paleckio kalbos 
dalis “TSRS rašytojų apdovanojimas” 
ordenais ir medaliais birž. 25, 11)43, 
taipgi paties poeto prakalbos dalis.

S. Maras mikliai sueiliavo rusiškai 
garsiąją Liūdo Giros parašytą lietuvių 
raudonarmiečių dainą: “Nuo Uralo gau
džia vėjai.” Taip taikiai sustatyta, re
gis skaitai patį originalą.

Taipgi gražiai nusisekęs Osipo Koly- 
čevo poetiškas vertimas Giros eilėraš
čio: “Fašistai lietuviškam kaime,” ir A. 
Kočetkovo vertimas Giros “Mes sugrį
šim.”

Įdėta trys Liūdo Giros atvaizdai: pas
kutinė jo fotografinė nuotrauka, paskui 
—“Liudas Gira sako prakalbą pirmojoj 
lietuvių tautos atstovų konferencijoj 
Maskvoj, 1942 m., balandžio mėn.” Tre
čias atvaizdas: “Lietuviški rašytojai-po- 
etai, kariaują lietuviškuose raudonosios 
armijos daliniuose prieš vokiškus fašis
tus dėl išlaisvinimo Lietuvos Tarybinės 
Socialistinės Respublikos. Iš kairės į de
šinę—Drazdauskas, Liudas Gira ir Jonas 
Marcinkevičius.”

žymėjusi puikiais žymiausiųjų rusų kū
rinių vertimais anglų kalbon. Jo tėvo 
Edwardo tėvas ir bočius buvo tvarkyto
jais spausdinių Britiškojo Muziejaus bi
bliotekoje. Tačiaus David Garnett yra 
gal vienatinis autoriško gabumo turė
jęs jaunuolis, kurio tėvas nei vienu žo
džiu nedrąsino į rašytojavimą. Tėvas 
stengėsi šeimyną atšalinti nuo knygų. 
Taigi ir sūnus Dovydas pasiryžo tapt bo
taniku, atrado dar nežinomos veislės 
grybą, dalyvavo Pirmą j ame Pasaulinia
me Kare, o sugrįžęs iš karo įsikūrė kny
gų pardavyklą. 1923 m., būdamas 33 
metų amžiaus, Dovydas išleido pirmuti
nę savo knygą, apysaką “Lady into 
Fox”. Toliau sekė daugiau jo rašinių, 
nes jis įsitikino, jog jam geriausias už
siėmimas bus rašytojauti.

Paskilbę anglai rašytojai Alec ir Eve
lyn Waugh’ai irgi regimai iš savo tėvo 
perėmė palinkimą rašytojauti. Jų tėvas 
Arthur Waugh yra autorius ir kritikas, 
pirmininkas žymios Londone leidėjų fir
mos ir autorius knygos “A Hundred 
Years of Publishing.” Richard Harding 
Davis, amerikietis žurnalistas ir nove- 
listas, paveldėjo savo talentą iš motinos, 
Rebecca Harding. William Babingtdn 
Maxwell, anglas novelistas, buvo sūnus 
rašytojos M. E. Braddon ir John Max- 
welFo, londoniškio knygų leidėjo.

Albert Payson Terhune, amerikietis 
rašytojas, paskilbęs ypač savo apysako
mis apie šunes, buvo sūnus Marion Har- 
land’iutės, kuri visoj Amerikoj buvo ži
noma, kaipo novelistė. Anglas poetas 
Hartley Coleridge, kurio poemų randasi 
veik visuose poezijos rinkiniuose, buvo 
sūnus taip pat žymaus poeto ir filosofo 
SamueFio Taylor’io Coleridge. Žinomas 
amerikietis rašytojas Nathaniel Haw
thorne (jo žymiausias kūrinys yra apy
saka “The Scarlet Letter”) paliko sūnų 
Julian’ą ir dukterį Hildegarde, kurie 
abu turėjo žymaus literatinio talento.

šiais pavyzdžiais remiantis nereikia, 
vienok, įsivaizduoti, būk autoriški gabu
mai galima vien iš tėvų paveldėti. Kitų 
sykį pakalbėsime apie tuos rašytojus, ku
rių giminėse rašytojavimo visiškai ne
buvo, kuriuos net drausdavo nuo rašy
mo, bet kurie nugalėjo visokias kliūtis ir 
iškilo, kaipo pasauliniai žinomi autoriai.

Beje, Liudas Gira—talentingas poetas 
ir įgudęs eiles rašyti bent keliomis kal
bomis. Tame pačiame Ruskij Golos dien
rašty j bent dviem atvejais teko skaityti 
originalias Giros rusiškai parašytas ei
les, skambias, ryškias eiles, lyg tai būtų 
kūrinys paties Puškino.

Lenkų savaitraštis Glos Ludowy 
(Liaudies Balsas), prieš keletą savaičių, 
įdėjo lenkiškai sueiliuotą Liūdo Giros 
poemą: “Polsce walczącej” (“Kovojan
čiai Lenkijai”). Redakcija padarė ir 
prierašą: “Spausdiname ištraukas iš il
gesnio kūrinio šiolaikinio populiaraus 
lietuvių poeto Liūdo Giros. Šis eilėraštis 
tapo autoriaus parašytas lenkų kalboj ir 
yra išraiška nusistatymo pažangiųjų lie
tuviškų ratelių lenkiškų dalykų švieso
je.”

Eilėraštis poilgis, glūdžiai ir skambiai 
parašytas. Atsiduoda Marija Konopnic- 
ka ir Adomu Mickevičium. Prasideda: 
“Polsko Twe zgliszcza i Twoja niedo- 
la” ... “Lenkija! Tavo degėsiai ir Tavo 
nelaimė nuo anų kruvinojo klastingo rug
sėjo dienų ne kartą man širdį skausmin
gai draskė, nors ir esu lietuvis, o ne len
kas.” Lietuvis ne Polio ir ne Sienkevi- 
čiaus, be Liublino Unijos sentimentų,. 
kurs nejieško joje palaiminimo ir ben
drų karalių drebėdamas neskaičiuoja. 
“As—lietuvis Duonelaičio. Anų dainų, 
ka mpas mus skamba, kaip giesmės lakš
tutės, ir pats lietuviškais žodžiais gėrė
juos, ir Lietuvoje regiu motinišką veidą. 
“Esu lietuvis, bet visų pirma žmogus,, 
laisvos Tarybų žemės pilietis, ir mano 
mintyse yr ir Tavo tikslai, Lenkija atei
ties—artimos ir tolimos.

“Lenkija ir; Lietuva savo senoj pra
eityj bendro turi daug, labai daug. Len
kijoj norėta visa tai išangelinti, o Lie
tuvoj smerkta parnelyg.

“Bet mum gyvenime nuolat bendra 
buvo amžina vokiškojo nevydono grūmo- 
monė, kuri mus vargino sunkiai išnai
kinimu grėsmingu ir nuolat prieš mus 
ėjo, kaipo užtvanijanti vilnis.

“Ir kuomet kartą bendrai abi tautos 
į mūšio lauką įsitikinę išjudo—Žalgiris 
—kryžiuočiams kapinėmis liko, o mūs’ 
istorijoj bendra puošmena.

“A kiddy wspolne raz narody oba 
Na pole boju z wiarą wyruszyly,-— 
Grunwald—krzyzactwa pozostal mogilą,

A wspolną naszej historji ozdobą.
“Praeity mūsų bendra mudviem buvo 

dargi varguolės liaudies pikta nelaimė, 
ašarom ir prakaitu nuolat rasojami lau
kai, perviršy triūso pakirstosios jėgos.

“Apie šį bendrumą abiejų liaudžių 
veiksmo, deja, kalbėt kaip tai nemėgia
ma buvo, skurdžius — ištisais amžiais 
mum buvo bendra paguoda, o buvo 
tuF bendra panieka.

“Lenkija ir Lietuva — šiandien 
lenuose abidvi, bet ir pelenuose jos
įveikiamos, nes juk ne dvasiai yr priešų 
retežiai, nes žinom—kryžiuotis vėl į kars
tą guls.

“Kas mūšiuosna ėjo veidu atviru 
blaivai? Kas partizanais mokėjo didvy
riškai muštis?! Lenkijos ir Lietuvos gar
si tai tradicija, tai veiksmų mūsų—ben
dras puikus lapas.

“Kautis šiandien reikia kariuomenėj 
regulingoj, arba partizanų daliniuose po 
miškus^—tegul mum narsos dvasia ir 
šiandien negęsta, o kritusių kraujas te- 
neina ant tuščio! ’

“Lietuva šiandien Sąjungoj, šešiolika 
tautybių, šešta žemės kamuolio dalis— 
tai josios žemynas! Šiandien jinai ben
drai jį siekiasi valdyti. Sąjungos pama
tas—lygybė ir taika.

“Ir norš kryžiuotis nūn po svastikos 
ženklu užpuolė Lietuvą ir Sąjungą iš 
naujo,—bet paskutinis mūsų žodis bus, 
triumfas mūsų bus ant šių kryžiuočių 
gaujų!

“I choč dziš krzyžak pod swastyki 1 
j znakiem

NapadI na Litwę i na Unję nową,—- 
To my ostatnie wypowiemy slowo, 

Nasz będzie triumf nad butnym 
krzyžakiem!

“Tarei jau, Lenkija, paskiausį savo 
žodį: su armija raudona kartu į mūšį 
eiti. Tegul Tau šioj kovoj ir pergalėj šioj 
Tavo ginklai Tau šviečia ir dainių Ta
vo eilės.

“Pirmyn vis nuolat eik! Eik žingsniu 
pergalingu, net iki naujo Žalgirio, Len
kija, eik! Tegul didvyrių jo gretoj 
džiaugsmingoj dvasia Tau sužibės neį- 
laužiama, drąsi!

“O, kai kovūnai Tavo štai sugryš na
mo, ant savų vėliavų pergale nešini, liuo- 
sybės atdaryk plačiai vartus—ir savo 
laimę tverk be svetimų skriaudų.

“Ir, kai nudvės ta kryžiuočių gyvatė, 
—Lenkijai, Lietuvai ir visom tautybėm 
—blyksters Tiesa ir Šviesa iy. Teisybė di
di liuosybės tautų valanda ...
“I z chwilą skonu krzyžackiej gadziny,- 
Polsce i Litwie i narodom wszystkim— 
Prawdą i Prawem i Swiatlem zaWysnie 

Wielka wolnosci narodow godzina.”

Išaiškinimas Naujosios 
Mokesčių Sistemos

kli

pe-
ne-

Žygio Daina
Kai mes šiandien anksti rytą kėlėm, 
Sužvangėjo plieno pentinėliai, 
Kai mes šiandien anksti rytą kėlėm.
Kai žirgus mes vedėm iš stainelių,— 
Pabalnojom juos į tolų kelią, 
Kai žirgus mes vedėm iš stainelių.
Kai mes sėdom ant žirgų šį rytą,
Ant jų kojų šaltos rasos krito, 
Kai mes sėdom , ant žirgų šį rytą.
Ant žirgų mūs krito rasos gailios, 
Bet nei vienas kėlęsis negailis;
Ant žirgų mūsų krito rasos gailios.
Ne vieni mes josim šią dienelę,— 
Daugel, daugel ruošias į tą kelią,— 
Ne vieni mes josim šią dienelę.
Ko mes kėlėm? Ko žirgus balno jom?
Gal teks joti ligi pat Dunojaus?
Ko mes kėlėm? Ko žirgus balnojom?
Jau mūs pulko prieky jodinėja 
Komandieriai mūsų raudonieji,— 
Jau mūs pulko prieky jodinėja.
—Komandieriau mūsų ko vyriausias, 
Kur mes josim? Karą kur kariausim? 
Komandieriau mūsų ko vyriausias?
—Ten mes josim, ten kariausim karą, 
Kur draugai mūs fašistus lauk varo, 
Ten mes josim, ten kariausim karą!
Ten mes josim, tai tenai žygiuosim, 
Kur saulelė leidžias vakaruose, 
Ten mes josim, tai tenai žygiuosim.
Ar per šiaurią, ar pietinę šalį— 
Vakaruosna suks tasai mūs kelias, 
Ar per šiaurią, ar pietinę šalį.
Kai išgirsim vokišką komandą, 
Ten, žinosim* mūsų priešai randas, 
Kai išgirsim vokišką komandą.
Mušim, mušim priešą mūs pikčiausią, 
Ir pardono, mušdami, neklausim.
Mušim, mušim prieš mūs pikčiausią!
Vysim, vysim jį lig pat Berlyno, 
Kas Tarybų Lietuva — težino! 
Vysim, vysim jį lig pat Berlyno!

Liudas Gira.

Ko Širdie Neramioji Gi Trokšti?
Ko, širdie, neramioji gi trokšti?
Vis blaškaisi krūtinėj manoj.
Tu skausmų suspausta ir parblokšta 
Audros ugnį keli man sieloj.

Lūkestim ir troškimais besočiais, 
Apvilta tu likai praeityj, 
O išreikšti persunku tą žodžiais 
Tą kylančią audrą tavy j.

Neliūski, troškimų sulauksi, 
Kentėti daugiau nebereiks. 
Siekimai yr’ tavo kilniausi 
Ir lūpos jų niekad nekeiks.

P. Pilėnas.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
jums certifikatą, kuris įro
dys, kiek uždirbote per me
tus laiko, ir kiek buvo iš* 
skaityta iš jūsų algos. Ne
pameskite šio certifikato, 
nes tai yra jūsų mokesčių 
kvitą.

Prieš arba kovo 15 d., 
1944 m., jūs turėsite išpil
dyti blanką, kaip ir ligi šiol 
buvo daroma, kuri parodys 
jūsų 11943 metų pajamas su 
kreditais ir paliuosavimais. 
Mokesčiai išskaityti jūsų 
samdininko prieš ir po bir
želio 15 d., ir kiti sumo
kėti mokesčiai bus įtraukti 
j blanką kaipo kreditai. Ki
tais žodžiais, jūs suskaity
site taksų mokesčius, ku
riuos mokėjote kovo 15 d. ir 
birželio 15 d., 1943 m., pri
dėsite pilną sumą, kuri jau 
išskaityta Victory Taksų 
tikslams, kaip ir pinigus, 
kuriuos užmokėjote rugsėjo 
15 d. ir gruodžio 15. Jeigu 
pilna suma bus daugiau, ne
gu reikia taksams, tai val
džia duos jums kreditą ir 
pinigai bus vartojami už
mokėjimui sekamų metų 
mokesčių. Bet jeigu neuž- 
tektinai bus užmokėta, tai 
jūs turėsite pridėti.

OWL

Zion Grove, Pa.
Dienraščio “Laisvės” skai

tytojo ir pažangių organizaci
jų veikėjo Kvalkausko sūnus 
Paul Kvalkauskas jau 9 mėne
siai tarnauja Dėdės Šamo lai
vyne.

Paul Kvalkauskas
Povilas Kvalkauskas yra 

antros klasės inžinierius ir at
lieka labai naudingą darbą 
pergalei brutališkų hitlerinin
kų ir jų sėbrų. Linkiu jam 
sėkmingai tarnauti ir po per
galės sugrįsti 
vo tėvelius ir 
mingai dirbti

sveikam passa- 
draugus ir lai- 

savo darbų.
S. Kuzmickas.

Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvčro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis Ir iventadieniaiei



Kings, to be consumed off

Brooklyn, N.56 Reid Ave., 104 Ralph
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N.
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CHARLES’
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No.

tho

MEYER
Ave.,

Control Uw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

56 — L„._ ______  _______ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

GREEN 
Brooklyn, N.

LOUIS SHENKLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

ISIDORE NADEL
238 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

a to v/iltavMivvy ‘Otiwu, jjuxvukh v/i jjivv 
County of Kings, to be consumed off

FRANK SINGERMAN
173 Chauncey St., Brooklyn,

Ketvirta* Poslapis

119—3rd 5304 — 4th N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 544 has been Issued to the undersigned.

the
Kings, to be consumed on the

Brooklyn, N. Y.St.. 1610 Ave.
478 Kings 896 Belmonthereby given that License

the

371 Oaktarid N.
188 Parksidehereby given that License

the
thethe

Y.
495 GrandNo.

No. No.I*1022

the6 Newkirk

Y.
N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4723 has been issued to the undersiNo.

the
Arti Chester Avenue1419 8th

NEWARK, N. J
No. 326 Graham

No.

the1133 Sutter
2146 Fulton Fotografashereby given that License Nd.

Y.
T No.

the

5012 3rd 252 Empire the
No.

No.

No.
the

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

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

ANTHONY 
Highway,

KATZ 
Brooklyn, N. Y. T

PALAZZO
Brooklyn, N. Y. T

SYLVIA 
II,

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

ANTHONY TABAKA & 
MICHAEL KRUPNICK

M. & M. Diner
Atlantic Ave., Brooklyn, N.

ANGELO SAGOS 
(Coliseum Rest.)

Ave., Brooklyn,

LENA ROVNER 
(Rovncr’s Restaurant)

3202 Church Ave., Brooklyn, N.

ABE FORMANS 
(Wholesale Provisions)

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn,

DAVID KESSLER
Plaza Brooklyn, N. Y. T

Beverage Control Law at 
Plaza. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS
1066 Winthrop St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

Beverage Control Law at

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

AARON LTPKO 
4101 Avenue U. Brooklyn, N. Y. T

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

DAVID 
Ave..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the B

retail Under Sect__  __ __
Beverage’ Control Law at

NOTICE L _
EB 698 has been issued to tl 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic

JOHN D. SCHAARS
St., Brooklyn, N. Y.

COHEN
Brooklyn, N. Y. R

Avenue H, Borough 6f Brooklyn, 
the

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

Beverage Control Law at

1066 Winthrop Street, 
County of Kings, to 
premises.

! No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at

THOMAS RAFF A ELE 
Domenick’s Bar St. Grill 
St., Brooklyn, N, Y. T

ANNA SIEGEL , 
Ave., Brooklyn, N. Y.

ANNA M. GINKUS
St., Brooklyn, N.

the Alcoholic Beverage Control 
508 Brighton Beach Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

1 No. 
been issued to the undersigned 
at retail undbr SdCtldh 107 Of 

Beverage Control Law at

County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN GABERMAN
168 Schcncctrtdy Ave., Brooklyn, N.

FRED FIXSEN
Ave., Brooklyn, N. Y. T

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Third Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

šeštadienis, Liepos 17, 1943

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 0918 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin 8t.. Brdoklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No, 
1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
‘cAs'hIS KING MARKETS SYSTEM. INC. 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.,

HENRY BEHRJE
7116 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y. T

SIOTICE is hereby given that License No.
B 4871 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4823 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
6 Newkirk 

t County of 
premises.

NOTICE la hereby given that License No. 
GB 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1419 Eighth Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 4684 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEV1RTZ, INC.
1154 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012 Third /\ venue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1064 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2602 Gerritsen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
2002 Gerritsen Ave.,

STEFFENS
Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
. . • *■- -,he undersigned

__  ___ _ ___ ___ _ ' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thd 
premises. .
DOROTHY RUS8E & ADELINE COOKS’ 

85 Johnson St., Brodklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No, 
EB 442 has been iSsufid to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE .is hereby given that License No. 
EB 460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section '107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer St., Borough of ’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1379 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic JBeverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is. hereby given that License No. 
EB 693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2080 E. 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OCEAN RECREATION, INC. 
2080 E. 18th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 582 has been issued • to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KINGS H’WAY BOWLING ALLEYS, INC. 
203 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hefeby given that License' No. 
EB 445 has been’ issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undėr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6606 — Avąjltfd ‘N, BoroUgh of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be Consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE
5606 Ave. N, Brooklyn, N. Y.
NQTICE is hereby gIVen that License No. 
EB 324 has been issued to' the undersigned 
to Sell beer, at retail undet Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
307 Albany Avenu0, Borough of Brooklyn. 
vOUhty of Kingfc, to bp donsumed on the 
pre ibises.

DAVID GOLDSCHLAGER
807 Albany Avd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No,. 
EB 328 has bėėn' Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Undei' Section 107 of 
the Alcoholic . „
3160 .Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be corisuriled on 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton

NOTICE is 
EB 332 has 
to sell beer, 
the Alcoholic __
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MRS JEAN KASPRZAK 
St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 593 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _____ -T------------ r —.
417 New Lots Ave., Borough of Brdoklyn, 
County of Kings, td be consumed on 
premises.

SAMUEL S. LEO GORELICK 
417 New Lots Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 673 has been issued to the undersigned1 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the AlčBholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

SAM BECKER
1137 Washington Ave., Brdoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Lięense No. 
ĖB 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Hamilton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, td be ednsumed oh 
premises. 

SODUS GULLOTTO
380 Hamilton Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB 419 has been issued o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TOOMEY’S GRILL, INC.
Blvd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5804 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 Voorbies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County or Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STELLING
2317 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 

" ‘ the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 — Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

the

NOTICE
ER 1359 _______ A „ .. ____ ______
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cpuiįty of Kings, to be consuriied on the 
premises.

/AMES M. ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE .is hereby given that License No. 
EB 539 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control- Law 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. • '

ADAM SHINKUNAS
Ave,, Brooklyn, N. Y.

to sėli beer, at retail undrir Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law .at 
1606 — ? ... '■ . “
County of Kings, to be consumed off 
premises. . ... , •

IDA P. BERTOLACCI 
1606 Ave. H, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License
GB 9122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1610 — Avenye H>
County of Kings, to be consumed off thrf 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK J. HESTER
262 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ■ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control lyaw at 
173 Chauncey -Street, Borough of Brooklyn,

• ‘ I the

SILVER
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 — Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ‘retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
106 Patchen Avenue,1 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
106 Patchen Ave.,

SPEZZANO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 651 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
188 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed pn ihe 
premises.

PARK LANE DELICATESSEN. INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undfer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES WIENBERG 
5914 Ave. N, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King's, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
EB 360 has 
to sell beer, . 
tho Alcoholic 
495. Grand 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Street,' Borough of Brooklyn, 

Kings, to be ednsumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 411 has Been' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Law at 
B’klyn, 
on

NOTICE Is hereby given that License 
EB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 397 has 
to sell beer,_ ______ ____ ______ __ __
the Alcoholic Bdvorage ControJ Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I/tw at 
5902 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Ave. N, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 

I the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises, 

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1293 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2146 Fulton 
County of 
premises.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue

411 Grand St. Brooklyn VALANDOS: 2-4 ir 6-8, 
Nėra valandų sekmadieniais.

I J. GARŠVA "NOTICE is hereby given that License No. 
GB 935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2147 —■ 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WEISS DELICATESSEN. ING. 
2147 — 86th St., Brooklyn, N.

pavienių, 
padarau 
pavei&s- 
krajavus 
su ame-

Q 
I Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

, BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

the

NOTICE is 
EB 682 has 
to sell beer, 
the Alcoholic __ _____
340 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

Midi A EL SOPKO 
(Mike’s & Bob’s Rest.)

340 Liberty Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
155 — Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 — Avenue L,Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER 
75 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 
to sell 
of the 
193-199 
County 
premises.

KRESSE DISTRIBUTING CORP. 
193-199 Newell St., Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Newell St.. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off
N.

the No.

Y.

No. the the
113 Prospect theY. 1009 Ave.

Kings, to be consumed on the No.
No.

Le VANDAthe

3002 Ave.

FUNERAL PARLORSNo.the

Incorporated

Juozas LevandauskastheNo. the
1 East 2nd

35 Wyckoff
hereby given that License No.the No.

NOTICE is hereby given that License
4209 Ft.

Y.
the

Y.

No. MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA179 Reid N. Y.the

NOTICE
Y.

No.
5705 3rd the

No.Y.

No.

252 Fulton
2501 East hereby given that License No.

365 So.

NO.
Ęp 301

the
hereby given that License No.T

167 Division

416 Brighton
N

30 Dienųthe

Nuolaida
No.the

N.1638 Coney
454—6th

459 Brooklyn, N.

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

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

County of 
premises.

NOTICE is 
EB 619 has

PHILIP
Ave.,

NOTICE is 
EB 635

MICHAEL NOONE 
(Shamrock Bar & Grill) 
Ave., Brooklyn,

BENJAMIN KLŪGER 
K. Del. & Hungarian Rest.) 
Ave., Brooklyn, N.

E. FREY
Brooklyn, N. Y, T

HIRSH
Brooklyn, N.

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

STELLA DORAK 
Brooklyn, N. Y. T

Alcoholic
— Avenue 

Kings, to be consumed off

SOPHIE BECKER 
Beach Ave..,. Brooklyn, N. Y.

GUSSIE BLAU
2624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

WILLIAM EHLERS 
St., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

MORRIS KITTOWER
L, Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

ERHARDT NORBY
K, ’ ’• Brooklyn, N.

BLOOM
Brooklyn, N.

ARCHIE ALWEISS.
19th St., Brooklyn, N. Y.

KARL GUNTHER
Ave., Brooklyn, N. Y. R

WILLIAM PONCE
St., Brooklyn, N. Y.

DOROTHY LYNCH 
Ave., Brooklyn, N.

Law at

NOTICE is hereby given that License __
EB 1719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 Caton Avenue, Borough of Brooklyn,

Alcoholic .. _
— Avenue. K, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

HELEN LIPSKY 
(Lipsky’s Dairy)

1712 Shecpshoad Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN DĘRECHINSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N.

J. DINER & REST., INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

WALTER RUDEN 
Island Ave., Brooklyn,

ABE FORMAN *
(Abe Forman’s Wholesale Provisions)

508 Brighton Beach Ave., F ‘ ‘__  27.

SARAH KRAMER 
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. R

S. MOYLAN, INC.
1715 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

(K. &
620 Caton

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

Beverage Control Law at

Beverage Control Law at 
Venue, Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID KAPLAN
(Kaplan's Delicatessen)

4th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that ' License No. 
GB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
Pl., Brooklyn, N, Y. T

NOTICE is hereby givep that License 
EB 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
116 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
GB 937 has 
to mH beer. ____  ____  ___
the Alcoholic Beverage Control 
2277 McDonald Ave., Borough of 
County of Kings, to 
premises. 

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

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

1 Law at 
_ Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Ft. Hamilton Parkway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises

THOMAS SARDISCO
Hamilton P’kway. B’klyn, N. Y. R

NOTICE 
GB 4783 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2031 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TRIMBOLE
2031 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4875 has been issued to the undersignęd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1327 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2417 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY B. REBERS
2417 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y. R 

NOTICE* is hereby given that License No. 
CB 795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50^B Marion Street. Borough Of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, JR. 
Post 199. VFW of U. S.

504-6 Marlon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 410 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE CORP.
430 Watkins St.. Brooklyn, N. Y. N

NOTICE is hereby given that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Park Avenue. -BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS 
80S Park Ave.. Brooklyn, N. ’

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 Ave. M, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH ABRAMSON
1715 Ave. M. -> Brooklyn, N.

No.
EB 491 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises,

P. & N. DELICATESSEN. INC. 
1416 Ave. J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale', under Sectton 107 
Jf the Alcoholic Beverage Control Law at 

75 Sackman Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OLENBROOK BEVERAGE CO.
475 Sackman St., Brooklyn, N. Y. N

NOTICE Is hereby given that License 
EB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 Avenue N, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES J. GALLAGHER 
5811 Ave. N, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn,

been issued to the undersigned

County of Kings, to be consumed 
premises.

DAVID B. COSTELLO
(Davie’s Tavern. & Rest.)

on

N.

the

Y.2414 Ralph Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No.
EB 411 has ___  ____ l _________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton B’ch Av., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE la ___ ________ .. ..
EB 300 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
3175 Coney 
County of 
premises.

K. & 
3175 Coney

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under sSection. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454 Sixth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is haraby given that License No. 
EB 1030 has been issued to the undersigned 
to sail bear, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Conttol Law at 
127 Park Avenue. Borough of Brooklyn, 
^unty of Kings, to be consumed on the 

premises.
JAMES V. TOSCANO

027 Pajrk Ave.. Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License 
been issued, to the undersigned 

... __ ___ ... at retail under Section 107 of
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
(Prospect Park Zoo) Flrttbusn Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to consumed 
on the premises.^ 

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Menagerie Rest. ) 

(Prospect Park Zoo) 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

116 Graham
NOTICE is 
EB 420 has 
to sell beer,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 East 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARION SCKOLNIK 
(Square Deal Dairy & Grocery)

816 East 16th St., ... Brooklyn, N.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
ruoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu 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. 
EB 473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35- Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is 
EB 462 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
239 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , j

THOMAS HARRINGTON 
(Friendship Bar & Grill) 

239 Reid' Ave., Brooklyyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1633 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

is hereby given that License No. 
EB 273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 — Havemeyer St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. ,

PAUL WO LICK I
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 So., Fourth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License
771 has been issued to the undersigned 

to' Sell bceF, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
252 South 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Ninth St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MORRIS ZACK
9th St., Brooklyn, N. Y,252 South

NOTICE is hereby given that License. No, 
EB 395 h^s been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Division Avenue, BoroUgh- of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed ori the 
premises.

NOTICE is 
EB 479 has 
to sell beer, 
the Alcoholic ___
1837 Coney Island Ąve., Borough ęf B'klyrt, 
County of Kings, to be cohsuibed 6n the 
premises, .. ___. ’ . • /

8. & M. DELICATESSEN, INC. 
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that Lięense No. 
EB 604 1__ ___ ‘ ‘
to sell beer, at retail under Sectibh 
the Alcoholic Beverage Control } 
1638 Coney 
County of 
premises.

is hereby, given, that Lięense No, 
has been issued to the undersigned 
>eer, at retail under Section 107 of 

i’.j Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyrt, 
Kln^s, tx) be consumed on

hereby given that License ,No. 
__ ... ____  been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevėrage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ibe consumed oh the 
premises.

SOL JJCHUBEft 
(Ocean Bar & Delicatessen )

2803 Ocean Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giy,4n that License No. 
GB 4752. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.
NQTICE is hereby gi^en that License No. 
GB 1234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. »

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1332 has been issued to the undersigned 
to Sdll beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Sheepshcad Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1503 has been issued to the undersigned 
to sell beef, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
1794 Sheepshcad Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GERTZOG
1794 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1321 — Ave. Z, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 4827 has been issued to the undersigned 

___ _ .__ " . of
Beverage Control Law at 

19th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed - off the-

GB 4827 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic 
2501 East 
County of 
premises.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
GB 4848 has been Issued to the undersigned 
to sell bedr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 — Avonud J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

CHARLES T. JAPPEN 
1503 Ave. J, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that licenseNOTICE is hereby given that license No. 
GB 1349 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholto Beverage Control Law at 
1608 — Avenue H, Borougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KAHANER
1608, Ave. H>. Byoąklyn, N. .Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4653 has been' issued to .the undersigned 
to sell boer,..at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 East Second Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is _____ „___
GB 6895 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 17
1470 Flatbush Avenue, _ . .
County of Kings, to be consumed off the 
pi-cmises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is - hereby given that License No. 
GB 893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 —' Halsey St., Borough of Brooklyyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 4618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 — Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. x

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has be<m issued to the undersigned 
to sell beėr, at retail under Sectlbn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed" off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Frankliri Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JACOB SOIFER , 
(A. B. C. Food Market)

502 Franklin' Ave., Brooklyn,

F. W. Shaiins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
BROOKLYN, N. Y. s 

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

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

Tenl. Virginia 7-4499

Vietos ir impor 
tuotos degtinės ir 
vynai, ger iausių 
bravorų alus ’ ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

RAY KAUFMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 

has been issued to the uhderSlgned 
to sell beer, ąt retąjį under Section 107 of 
the 'Ajcobollc Beverage Control Law at 
9512 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ..

ĖVELYN GĘFFKEN
9512 Flatlands Ave.t Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the AliJoholfc Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

3917 — 18th Avenu^, 
County of Kings, to 
premises, - ■ ■

JOSEPH
3917 13th Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevetage7 Contrdl LaW at 
459 — Sixth Avenud, Borough of Brooklyn, 
Opunty of Kings, to be consumed on the 
pi-emiseb. . ,

MICHAEL ROACH 
(6th Ave. Bar & Grill) 

6th Ave., F

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

senas žemas kainas,

A kiniai 
už $7.50

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
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnąutume tik už $7.50.

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

ir mes duosime
1113 Mt Vernon St

Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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10 Mėty Sukaktis, kai išleisti

Naciai Nušovė Dariu 
Ir Girėną Prūsuose

ir sunaikino visų 
jai medžiagų.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ėjusi, žmonės ėmė nerimau
ti, bet nei vienas nėjo iš 
aikštės.

GEN. GUSTAITIS
Čia pravartu prisimint, 

jog generolas Gustaitis, 
pirmininkas komisijos neva 
tyrinėjusios Lithuanicos 
sudužimų, bandė pabėgt iš 
Tarybų Lietuvos į Vokieti
ją ''

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4648 has bteen issued to the undersigned 
to sell beeh, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 — Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7th
GEORGE MULLER
Ave., ' Brėoklyh, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1195 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
37 — Scholes Street, 
County of 
premises.
37 Scholes

Kings, to

Michael
st..

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
KRAMER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 351 hfts been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Contrpl Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY DIEFENBACH
2788 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BURKE
48 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

UŽ FRANCUOS RESPUBLI
KA BE IŠNAUDOJIMO

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TRAGIŠKA ŽINIA
Pagaliaus, liepos 17 d., 

popietėje, atėjo liūdna Lie
tuvai žinia:

Mūsų lakūnai sėkmingai 
perskrido Atlanto Vande

nynų ir buvo jau labai ar
ti Lietuvos, kai jie nukrito 
ir užsimušė Rytinėje Prū
sijoje, miške arti Soldino. 
Bet ta žinia nieko nesakė 
apie apystovas, kuriose jų 
lėktuvas sudužo.

“Kas gi iš tikrųjų atsi
tiko?” tai buvo klausimas, 
kuris nedavė ramybės lietu
viams nei žmonėms kituose 
pasaulio kraštuose.

NACIŲ PIKTADARYS
TĖS PASAULINIU 

PLOTU
Tokiu būdu hitlerininkai, 

pradėję savo žvėriško tero
ro politikų Vokietijoj pirm 
dešimties metų, taipgi lei
dosi ir į piktadarystes 
tarptautiniu mastu.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bff 
premises.

364 Hooper
JULIUS RAVIN

St., Brooklyn, N.

the

No.•NOTICE is 
GB 514 has 
to sell beer, ... ____ ____  __
the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 — Seventh Avenue, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Beverage

302 7tl»
JOSEPH CORTEGE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

KAKALIAI NACIAI JUOS 
NUŽUDĖ

Iš visos logiškos įvykių 
eigos buvo matyt, jog hitle
rininkai, pilni pavydo ir 
pykčio, nušovė žemyn lietu
vius lakūnus, 
skrido virš

kuomet jie
vokiečių že-

Šiandien, kuomet hitleri
ninkai tęsia kruvinus savo 
darbus Lietuvoj, vis lietu
viai — likusieji laikinai už
imtame savo krašte, veikių 
Raudonosios Armijos eilė
se ir gyvenų Rusijos gilu
moje — visi jie deda di
džiau galimas pastangas, 
kad nušluot hitlerininkų re
žimų ir išlaisvint Lietuvą 
nuo vokiečių užpuolikų. 
Mes darome viskų, kų tik 
pajėgiame, kad priverst hit
lerininkus atsiteisti už bar
bariškus jų veiksmus prieš 
lietuvius.

NOTICE is
GB 1105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
297 Seventh Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

297 — 7th
KARL 

Ave.,
SAIER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that . License No. 
GB 928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Sixth 
County of 
premises.

Beverage Control ...............
Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

6th

HARRY RAPAPORT 
(Harry’s Delicatessen)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
488 Sixth 
County of 
premises.

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

438 — 6th
JOHN GMELCH

Ave., Brooklyn, N. Y.

mes.
Kriminalis 

darbas buvo 
kad net jie patys tada ne
drįso jo išsiginti.

hitlerininkų 
taip aiškus.

Anglų lėktuvai įtūžusiai 
naikino nacių automobilių 
fabrikus Franci] o j ir elek
tros dirbyklas Italijoj.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1044 has been issued to the undersigned, 
to sell beer,. at retail tinder Sectibn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

Kaltinantis pasaulinės 
nuomonės balsas, tačiaus, 
taip rūsčiai kalbėjo, kad 
kilo išgąstis hitlerininkų 
stovykloje; tik tada jie mė
gino nusiplauti sau rankas.

c
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumer! off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
St., Brooklyn, N. Y.400 Lorimer
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at rėtail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby giyen that License No. 
EB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, . to be consumed on the 
premises.

MEYER & BENNY GREENBERG 
990 Sutter Ave., Brdoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Seption 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
610 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

HARRY MALAMUD 
Greenpoint Beer Distributor

510 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

Alžyras. — Kovojančių
jų Francūzų vadas, gene
rolas de Gaulle, čia kalbė
damas Bastilijos Dienoje, 
užreiškė, jog francūzų ar
mija negali būti atitverta 
nuo Francijos žmonių. Gen. 
de Gaulle šaukė: Turi būti 
atgaivinta Francija, kaipo 
Ketvirtoji Francūzų Res
publika, kurioje vieni žmo
nės neturėtų daugiau teisių 
už kitus ir kurioje būtų pa
naikintas išnaudojimas.

NOTICE is hereby given that Licensez No. 
GB 477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP BRINEN
412(P— 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9945 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GORDON
332 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5020 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveragfe Control Law at 
487 Gates Avenue, Borough ’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. »

SIDNEY TISHRI ELD
487 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tlu<t License No. 
GB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4320 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL STERNITCKE
4320 — 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

•GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Hartfordo Lietuvių Organizacijų 

ir Raudonojo Kryžiąus Lietuvių 
Grupes bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 15 d. liepos, 8 v. vak. 
Parapijos salėje. Susirinkimas bus 
svarbus, tarsime kaip užbaigti su
kėlimą pinigų nupirkti automobi- 
liaus, dėl Raudonojo Kryžiaus rink
ti kandidatus duoti kraujo Conn, 
valstijoj. Taipgi atsineškite ir aukų 
tam tikslui. — W. B.

BROCKTON, MASS.
Didelė Proga

Nepaprastai geras investmentas. 
Iš priežasties savininko nesveikatos, 
esu priverstas parduoti nuosavybes 
— namus ir lotus.

Parsiduoda namas 65 Vine St. Pą- 
talpa, krautuvė ir 4 kambariai gy
venimui ant viršaus.

Parsiduoda 7 kambarių namas, 69 
Vine. St., 2 karam garažiai, 3 lotai. 
Abu namai moderniškai įruošti gy
venimui. Prašome kreiptis tuojau, 
nes greit norime parduoti. (164-169)

MERfilNOS-MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam
PRESO DARBUI

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS
Dienų ir Naktų Šiftai

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.
• Schuyler & Quincy Ąves., 

Kearny, New Jersey
Važiuokite No. 40 busu iš Newark, N. J., 
iki Quincy Ave., Kearny. '

’(171)

MERGlfiOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos' vakacijos.
VELTUI GRUPINE POMIRTINES 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY

82 Eagle St., Brooklyn.
(8th Ave. SubWay iki 

Greeniioint Ave. Stoties.)
■ ■________ '____________ S_________ (171)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

260 West 43rd St., New York City

VYRAI

VITAL 
ALUMINUM 

INDUSTRIJAI
Reikia Jūsų

DABAR 
ir po karo! 

ALUMINUM

DRILL PRESO 
OPERUOTOJOS
Patyrimas Nereikalingas

Taipgi mokytis operuoti
Milling mašinų

Jei dabar dirbate karinius darbus, 
tai nesikreipkite.

ART METAL WORKS, INC.

7 Mulberry St.
, Newark, N. J.

(167)

SMETONA PADĖJO NU- 
1 BALTINT NACIUS

Tame dalyke hitlerinin
kam padėjo Smetona ir jo 
valdžia, visuomet pasiryžu
si patarnaut vokiečių fa
šizmui.

Smetonos fašistai, susi
derėję su hitlerininkais, 
greitai sudarė neva tyrinė
jimų komisijų, sulipdytų 
vien tiktai iš “patikimų” 
jiem žmonių. 'Komisija tu
rėjo neva tyrinėti aplinky
bes, kuriose įvyko ta nelai
mė, bet tikrumoje ji dėjo 
visas pastangas, kad pri
dengi Hitlerio nedorybę.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is 
GB 881 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI 
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5822 ■—■ 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisos.

' MAGNET GROCER’S, INC.
5822 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

the

ANNA PREISER 
(Ruby Dairy & Grocery Store)

1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1141 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 — Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed. off the 
premises.

293 Ralph

Kings, to

GUSTAV DREWES 
Ave..

be consumed off the

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed" off the 
premises. '

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

5213 4th
JOHANNA MULLER

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 9606 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 — Park Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.) 

Park Place, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N.

the

164

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6855 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

^112 — Seventh Avenue, Borough of Brooklyn,
—.. ■ w. e- > r * a ■ MA A ,1 Afr it. —

Klastingi komisijos pa
skelbti neva faktai, ta
čiaus, negalėjo apdumti 
žmonėms akių. Ir net pa
tys komisijos nariai siau
rame savo draugų ratelyje 
pripažino, kad jie darė 
taip, kaip jiem buvo iš 
šaus liepta.

Komisijos paskelbtas 
reiškimas buvo grynas 
las skersai - išilgai. J
pasakojo, būk lėktuvo mo 
toras sugedęs.

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

SEGELKE H. TIMMERMANN
112 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License 
GB 869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
153 
County of 
premises.

No.

atAlcoholic Beverage Control Law
— Seventh Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

153 — 7th
JEANNE GOTTHEIL

(Century Food)
Ave., Brooklyn, N. Y.

vir

pa- 
me-

VIETINIAI LIUDYTOJAI
Galų gale, štai kas suži

nota: Vietiniai žmonės, gy
venų arti Soldino, tų valan
dų išgirdo motoro zvimbi
mų, o paskui kelis šūvius, 
kurie buvo mušti iš tos pu
ses, kur buvo nacių smogi
kų kariuomenės stovykla 
arti Soldino. Po to pasigir
do duslus, dūzgiąs subildė
jimas į žemę. Tada ir vėl 
viskas visiškai nutilo.
LIETUVOS LAKŪNŲ IR 

LAIKRAŠTININKŲ 
NUOMONĖ

Visi lietuviai lakūnai at
virai kalbėjo apie tų kruvi
nų hitlerininkų darbų.

* Keli Lietuvos laikrašti
ninkai buvo net surinkę ti
kroviškus parodymų doku
mentus ir pasiruošę išleisti 
knygelę, įrodančių hitleri
ninkų piktadarystę.

Bet smetoniniai cenzo
riai uždraudė tų knygelę

NOTICE ię hereby given that License No. 
GB 4916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off thb

221 Ralph
HENRY SIEMS

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic BetabUge Control Law at 
87 Harrison Avenue, .feorbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MINSKY
87 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reįąū, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

JAMES KHOURY
156 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1068 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
1068 Manhattan Ave.,

„j Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
FELLNER

Brooklyyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KNICKERBOCKER GROCERS 
691 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6905 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
821 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
321 Graham Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
CHOROHST

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9904 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 — Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

532 Gates
IDA KUSHNER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 636 has been issued to the undersignedi 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
244 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

244 Flatbush
SAUL LIFSCHITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
523 — Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN C. TOJNISSEN
528 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 646 has been issued to the undersigned: 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709 —- 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE WEINBERGER
18th Ata., Brooklyn, N. Y.3709

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail bpder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed offl the 
premises. ‘ f

1620

ARTHUR H. DeBOER 
(Arthur’s Del. & Grocery) 

Newkirk Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be .consumed off 
premises.

ANNE PEPPER 
(Pep’s Self-Service Dairies)

212 Ralph Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
132 ' Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

132 Ralph
JACOB GEIMAN

Ave., Brooklyn’, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALZMAN
2293 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

50 Ralph
SIDNEY LEHRMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 4889 ___ ___  ..___ ______ . ....
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

63 Reid
ERICH KOLOWSKY

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been .issued to' the undersigned 

■dtail under Section 107 of 
Alcoholic Betarage V Control Law at 
— Rėid AvėnUe, Borough of Brooklyn,

NOTICE 
GB 4712 
to sell beer, at r< 
the Alcoholic Betarage 
299 _____
Cdunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

299 Reid
PHILIP FEltR

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 9715 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic 
889 Gates 
County of 
premises.

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

889 Gates
JACOB SOFER

Ave., Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby given that License __

GB 559 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 — Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED KORTMANN
6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ^License No. 
GB 765 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, -to be consumed off the 
premises. ’. '

DOMINIC CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
EB 417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, a,t retail tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockavtay Avenue, Borough 6t Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KORMĘL
774 Rockaway Ave.,' Brooklyn, N. Y.

6823

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 489 has been Issued to the undersighed 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic BhVerage CdntMl Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cottsurirted on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1986 Oceart Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises. „

CONCORD DAIRY PRODUCTS, INC. 
1986 Ocean Av6., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9395 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail unde’r Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5th AvenUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH 
(Gene’s)

8204 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that1 License No. 
GB 584 has been issued th the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law At 
112 N. Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

BERNARD McMAHON
112 N. Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt( retail under Section 107 
of the Alcoholic' Beverage Control Law at 
742 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kirilts, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SIDITSKY
742 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
624 — 5th AvenUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. DOMENIC SIMONE
624 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y;
NOTICE is hereby givhn that License No. 
GB 4763 has been issued to the undersigned 
td sell btar, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Throop Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN , 
419 .Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic BOverAge Control Law At 
468 Gatės Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ooflsumed off the 
premises. ’

WILLIAIK HALPERN • .
468 Gates ave.i' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 782 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1085 Manhattan Ave., Borough Of Brodklyh, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY 
1085-Jtfnnhattan Ave., , Brooklyn, JJ. Y.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, .kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBŪKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbinipko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų • ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatų ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

Ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greitprašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stėbūklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus ir 
šiukštumus (jei oda nuodijasi, 
patartina kreiptis pas dakta
rą),. Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti .kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
APVĄLYtOJOŠ

Pugęidaujama patyrusių. Pilnam ii' daliai

Y. M. C. A.
nuo 35—50 metų. $70.—$80- ( mėned(. Ap- 
hiokamos vakacijos. Kreipkitės 9 iki 11 ry
tais. Employment Department, 215 West 
H3rd St, York City. ■

(169)

MOTERYS GENERALINIAM 
FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS, 47%c Į 
VAL. PRADŽIAI; GREIT PAKELIAMA. 
KREIPKITĖS PO 8:30 VAL. RYTAIS. 
FEDERAL CARTON CORP., 638 W. 57TH 
ST. (11TH AVE.) NEW YORK.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI BAČKŲ 
DIRBĖJAI

Tight Barrels
BŪTINOJE PRAMONĖJE

Kreipkitės Pas
AMERICAN MOLĄSSfcS CO., 

280 Richards St., Brooklyn. * 
......................................................... (170)

VYRAI
(Stiprūs)

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami. 
Kreipkitės į Employment ofisą 

Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien.
ALUMINUM COMPANY 

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarj nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
071)

VYRAI
LENGVAM IŠSIUNTIMU 

DEPARTMENTS DARBUI, 
NAKTIMS, ŠVARIOJ PRAMONĖJ

AMŽIAUS 18—45 M.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PRADŽIAI ALGA $20 I ^SAVAITĘ 
DAR PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 
$33 Į SAVAITĘ ATSIEKIAMA I 4 
MENESIU PERIODĄ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI.
KREIPKITĖS PO 10 VAL. VAKA

RAIS, IŠSKIRIANT ŠEŠTADIE
NIUS IR SEKMADIENIUS.

NATIONAL BISCUIT CO.
1000 PACIFIC ST., BROOKLYN

(167)

AUTO FENDER IR 
VlttšŲ METALISTAI 

PATYRĘ 
Tik Piliečiai 

MACK MFG. CO.
34th St., ir 48th Avenue 

Long Island City. .

VYRAI—STIPRUS
Patyrimas nereikalingas. Darbas prie armi
jos trokt). COc j valandą, 40 valandų savai

tė, viršlaikiai. Bririberg Body Builders, 
37-42 22nd St., Long Island City.

______________________________________ (169)

VYRAI!
REIKALINGI BANANŲ DEPARTMENTE 
VAISIŲ KRAUTUVĖJE. PAGEIDAUJAMA 
PATYRUSIŲ, BET NĖRA BŪTINAI REI
KALINGA. GERA ALGA. DAUG VIRŠ

LAIKIŲ;

SMILEN BROS.
4702 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 

______________ (169)

PAKUOTO JAI IR PAGALBININKAI 
Berniukai lengvam fabriko darbui. Carbon 
popietes išdirbystėje. Dabar dirbantieji ka
irinėse ar bitinų darbų pramOhėse nebus 
priimami.

H. M. STORMS CO.
561 GRAND AVE. BROOKLYN, N. Y.
; (169)

V REIKALINGI VYRAI
Atlikų (waste) popieros dirbtuvėje. Sukrovi- 
tnui, iškrovimui ir, rišimui j belas. Ruberti 
Salvage Co., Route 25 £ Hetfield Avenue, 
Eliiabetji, N. J.

YRA GYVIBINIS METALAS 
ant kurio rymo mūsų visa karo pro
dukcija. Po karo Aluminum naudoji

mas daugiau negu bet kada 
jau dabar įmatomas.

VYRAI-VYRAI
PATYRIMAS

NEREIKALINGAS
NUOLATINIAM DARBUI 
THE UNITED STATES 

ALUMINUM CO. PLANTS
BRIDGEPORT IR FAIRFIELD, 

CONN.

$41.08 iki $43.68 
PRADŽIAI

48 VALANDŲ SAVAITĖ

BONŲ PROGOS
PRIDEDANT

ALGOS PAKĖLIMUS
PO PRASILAUŽIMO PERIODO 

GEROS PROGOS
s PAKILIMAMS

TURI BŪT 3A SU VAIKAIS
ar 4 F paliuosuoti dėl negalumo.

Atsineškite dokumentus (rodymo pilietybės 
ar (važiavimo. Valdžia leidžia priimt ir 
ateivius. Veltui fizinė egzaminaclja prii
mant j darbą, atliekama New York City 
DĖL PASITARIMO SU KOMPANIJOS AT

STOVU KREIPKITĖS
KASDIEN IKI ŠEŠTADIENIO

NUO 10 VAL. RYTO IKI 5 V. PO PIET.
UNITED STATES 

EMPLOYMENT SERVICE
OF WAR MANPOWER COMMISSION

79-87 MADISON AVE.
28TH ST. (4-tos lubos), New York City 

205 SCHERMERHORN ST.
BROOKLYN, N. Y.

BANK OF MANHATTAN BLDG. 
QUEENS PLAZA, L. I. CITY

Asmenys dabar dirbantieji karo darbus ar 
būtinus darbus nesikreipkite be raštų (ro- 
dyW6J savo atliekamumo.
DARBO GAVIMAS NEMOKAMAI

(167)

VYRAI MOKYTIS 
VOLŲ KERI A VOTĮ 

Ant Celluloid ir Plastikų 
Gera alga; daug viršlaikių 

Kreipkitės:

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey.
Važiuokite No. 40 busu iš 

Newark, N. J. iki Quincy Ave., 
Kearny, N. J.

(HQ

PALAIKOMASIS MECHANIKAS
Suaugės, apsipažinęs su sieninių laikrodžių 
mechanizmu. Automatiniu fire alarm ar 
telegraph sistemom ar automatinėm biznio 
mašinom; gera proga ir gera alga. Kari
nis fabrikas. Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN 
______________________________________(171) 

CHAUFFEUR
Važinėjimui lengvu troku, $32. 40 valandų 
savaite. Taipgi reikalingi pagelbininkai,— 
75c ( valandą.
LALLY COLUMN CO. of N. Yu 

211 Lombardy Street 
Greenpoint, Brooklyn.

(167)

AUTOMATINIŲ ŠRIUBAM MAŠINŲ 
SET-UP MAN.

Patyręs ant Brown & Sharpe (00). Nuolati
nis darbas; gena alga. Kariniam fabrike. 
Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN 

(171)

PAPRASTI DARBININKAI 
KILNOJIMUI MEDŽIO 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VĄLANDŲj 

56 VALANDŲ SAVAITĖ 
HILLCREST LUMBER 

1036 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
 (1W»

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

NAKTINIAI APVALYTOJAI 
MALIORIAI 

PLASTERIUOTOJAI 
Gera Alga. Kreipkitės ( Timekeeper 

HOTEL BARBIZON, 140 E. 68 rd ST. 
------------------------——----------uuu

MEDŽIO KRAUSTYTČJAI 
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ. 
MEYER, GRIMES $ WEINER, Ino. 
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 

(Greenpoint Ave.) 
. ' (170)

GENERALINIAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
52%o I VALANDĄ PRADŽIAI 

GREIT PAKELIAMA
BŪTINOJ PRAMONĖJE 

KREIPKITĖS PO 8:80 VAL. RYTAIS 
FEDERAL CARTON CORP. 
638 W. 57th St. (11th Ave.), New York

t , , y '• ’ ■ st » ■ "'‘■if ' 4 *'*•
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PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI
sa-

su Stadium Koncertai

I

ir

hi

bandė
York o

CIO,
raudo-

Dėl išrokavimo taksų, išmo
kėjimas algų 22,000 miesto 
darbininkų suvėluotas 1 die
na.

Kavos padalinimas būsiąs 
panaikintas su rugpjūč. 1-ma.

Isaac Yocum iš Peekskill 
tapo užmuštas N. Y. Central 
traukinio prie 110th St., New 
Yorke.

Į

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

r

BETTY GEORGE CESAR
GRABLE MONTGOMERY ROMERO

LOŠIA

“CONEY ISLAND” 
(spalvuota filmą) 

Taipgi: pasirodys asmeniškai 
CARMEN AMAYA

ENRIC MADRIGUERA ir Jo Muzika, 
JACK DURANT ir kiti dideli aktai.
ROXY 7th Avė. ir 50th St., N. Y.

Iš

organizaci-

Maspeth, L. I

N. Y

INGRID 
BERGMAN

Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

------- DIDIS PARAMOUNT
12 GAIDŲ MUZIKALIS JUDIS 

BIN G CROSBY
DOROTHY L AMOUR

2 :30. Įžan- 
25c Gera 

Visi-visos 
atsilankyti. 
Rengėjai.

Be to, jis yra 
sportininkas, atletas, 
jo išleistuvėse tikimasi 
jo draugai ir priete-

8:40 (apart pirmadienio), 
ir SEKM. 3 P. M.

6th Avė. ir
49th St, N. Y.

Walt Disney’s SALUDOS AMIGOS
Taipgi: “PRELUDE TO WAR”

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 
Asmeniškai Dalyvauja 

Žymiausias Šalyje Trio
THE ANDREWS SISTERS 

TIM HERBERT ir CARR BROTHERS 
Ir Dar Patrauklūs

MITCHELL AYRES ir JO ORKESTRAS 
Patogiai Vėsu '

PARAMOUNT TX Sre’

Puslapis 
r-'“"' ' r. ' 1 :

EMBASSY
MATYK GYVĄJĄ ISTORIJĄ I 
NAUJAUSIUS, SENSACINIUS
JUDŽIUS! MATYK BAISŲ J. V. BOM
BARDAVIMĄ JAPONŲ 
GEORGIA SALOJE! 
LĖKTUVUS IŠVYTUS 
JOS. MATYK “KUR 
ORO JĖGA’”—sužinok
TYK “MERCHANT SEAMEN”—Marinin- 
kų Unijos istoriją ir dar 43 žinių ju- 
džius iš visų pasaulio karo frontų. 
Taipgi kelionių, sportų ir apšvietos ju- 
džius. Matyk puikiausius mieste judžius 
EMBASSY

NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 46th ST.

FESTIVALAS LITERATŪROS, MUZIKOS IR MENO!
Artkino Nepaprasta

Rusiška filmą
“MASQUERADE”

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
f

Ateikite pasimatyti su Givlals
Geriausias Alus Brooklyne

Irving Place He. *"

100 CIUŽINĖJIMO ŽVAIGŽDŽIŲ—KOMEDININKAI, ŠOKIKĖS, DAINININKAI, DI
DELIS SIMFONIJOS ORKESTRAS—VIENINTĖLIS JUDIS JŪSŲ KALBA—puikiau

siame pasaulio teatre—SONJA HENIE ir ARTHUR M. WIRTZ perstato 

“STARS on ICE” 
(žvaigždės ant Ledo) 

Visados vėsu—Tikietai 50c ir $1—Kas vakari} 
Taipgi popiečiais, TREČ. ir ŠEŠT. 2:40

Z^TpiVTnp-rpj) THEATRE
ViJTj! 1 JĮ Jtj Ii rockefeller

CENTER

MATYK
ŽINIŲ

BAZIŲ NEW 
MATYK AŠIES 
IŠ PANTLLERI- 
YRA VOKIEČIŲ 
atsakymą. MA-

SctvYorko^^/ž/^iZiiiiov
šeštadienis, Liepos >7, 1943

Kriaučiai Kviečia Visus 
į Savo Pikniką Šį 

Šeštadienį
Lietuvių Amalgameitų 54-to 

skyriaus metinis piknikas į- 
vyksta liepos 17-tą, jau šį šeš
tadienį (šiandien), Dexter 
Parke, 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven.

Kriaučių piknikai visuomet 
būna smagūs, kadangi čia su
eina ištisų lietuviškų šapų dar
bininkai, visų dienų sandarbi- 
ninkai, viens kitam pažįstami, 
artimi, čia ateina ir jų šeimų 
nariai ir draugai ne kriaučiai, 
tad su kriaučiais visuomet 
smagiai pabaliavojama.

Prie to, kriaučiai, būdami 
skaitlingi, būna tankūs sve
čiai ir kitų organizacijų pra
mogose, tad tuo patimi atsi
moka jiems kitos 
jos.

Pikniko pradžia 
ga su taksais tik 
muzika šokiams, 
širdingai kviečiami

James Kaulinio Išleistuvės 
Kariuomenėn

Liepos 24 d., Zabelskių sa
lėje (61-38—56th St., Mas- 
pethe), įvyks Zigmo Kaulinio 
išleistuvės į kariuomenę.

Kaip žinoma, Zigmas išeis 
kariuomenėn neužilgo, todėl 
jam yra ruošiamas išleistuvių 
vakaras, kurin kviečiami Kau
linių draugai ir prieteliai at
silankyti.

James Kaulinis yra LDS ir 
ALDLD narys.
žymus
Dėl to 
matyti 
liai.

Išleistuvės įvyks 7:30 v. v.

Stadium Koncertai
Simfonijos po žvaigždėmis su Philharmo
nic Simfonijos Orkestras, 110 artistų. 
18,000 sėdynių. Tikietai, 28c, 55c, $1.00. 
Kas vakaras 8:30. Amsterdam Ave. ir 

138th St., New Yorke.
Liepos 18—TCHAIKOVSKY, WAGNER. 

MOZART.
Liepos 19 ir 20, 8:30 vai. vakare.— 

svuebaiSetuOpcra LA TRAVIATA 
Liepos 21—BRAHMS, STRAUSS,

ROSSINI.
22— JOSEPH HOFMANN, piano 

solistas.
23— BEETHOVEN, MOZART.
24— NATHAN M1LSTEIN, smui- 

kos solistas.

/

ŠEŠTA DIDŽIOJI SAVAITE x
Jos. Burstyn ir Artkino Perstatoj

Judžių kavalkadą 800 metų Rusų didvyrybes

'The Russian Story'
Didi ir virpanti drama, vaizduojanti paprasto žmogaus 

gyvenimą ir kovą Rusijoj.
Sumanymu Nacion. Amerikiečlų-Sovletų Draugiškumo Tarybos, Ine.

Specialiai patrauklus dalykas: “Sixty-Ninth Parallel” 
Naujas nedidelis judis, kuris parodo, kaip Sovietų karo 
laivai ir kovotojai vedė pergalingą dviejų metų kovą 

Šiauriniame Atlante.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANLEY THEATRE “ “ ’

Pagerbkime Didvyrišką Savo 
Jaunimą Atsilankymu j 

Sąrašo Atidengtuves
Piliečių Kliubo *' paskirta 

specialė komisija pastaruoju 
laikotarpiu rinko vardus 
Brooklyno lietuvių karių, kad 
sudaryti garbės sąrašą išsta
tymui savo salėj, 280 Union 
Avenue.

Tas garbės sąrašas jau pa
ruoštas ir iškilmingas jo ati
dengimas įvyks šį sekmadienį, 
liepos 18, 3 vai. po pietų, Li- 
tuanica Aikštėj, priešais salę.

Žymūs Amerikiečiai 
Sakys Prakalbas

žymių amerikiečių lietu
vių iškilmėse, kaip praneša 
Piliečių Kliubo komisijos sek
retorius Antanas Linkus, Jr., 
kalbės šie:

John J. Delaney, kongres
ui an as.

Korp. Venta Parvyko 
Atostogų

Korporalas Povilas Venta, 
dirbęs dienraščio Laisvės 
spaustuvėj techniku, pereitą 
trečiadienį parvyko iš kariuo
menės atostogų devyniom die
nom. Ta proga su žmona Ane
le atlankė ir laisviečius. Atro
do gerai, kaip ir visada, nors 
prieš pat parvykstant jo bū
rys dalyvavo ilguose, intensy
viuose pratimuose.

Kariai, sako jis, dirba daug, 
dirba sunkiai, kad gerai pasi
ruošti ir tvoti priešui taip 
smarkiai ir taikliai, kad jis bū
tų galima sunaikinti kuo grei
čiausia ir su mažiausia mūsų 
kraštui nuostolių.

Povilas išvažiuos atgal tar
nybon liepos 22-rą.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

James J. Crawford, New 
Yorko valstijos senatorius.

Peter V. Cacchione, New 
Yorko miesto tarybos narys.

Harry Gittleson, valstijos 
seimelio narys.

Dr. Joshua Friedman, šio 
distrikto demokratų vadas.

Kalbės vietos lietuvių laik
raščių redaktoriai, taipgi di
džiųjų vietos draugijų virši- 
ninkai-veikėjai:

Kriaučių Lokalo 54-to. 
šv. Jurgio Draugystės. 
Piliečių Kliubo.
Visi lietuviai kviečiami 

vo atsilankymu pagerbti mū
sų kariaujantį didvyrišką jau
nimą, taipgi pasitikti-išgirsti 
žymius svečius kalbėtojus ir 
savo spaudos ir organizacijos 
atstovus ir darbuotojus.

Kario Šeimą 
Ištiko Nelaimė

Ethel Sand, 23 m., rasta 
dukrele mirusios savo kamba
ryje, 533 3rd Ave., New Yor
ke. Manoma, kad motiną iš
tiko staigi mirtis, o keturių 
mėnesių kūdikis mirė badu 
gulėdamas be pagalbos greta 
mirusios motinos. Vyras-tėvas 
yra kariuomenėj.

Dabar Laikas Pamatyti 
“The Russian Story”

Stanley Teatre, 7th Ave.
42nd St., New Yorke, rodo
moji amerikiečių sudaryta iš 
Sovietų paveikslų dokumenta- 
lė filmą iš senovės Pvusijos ir 
dabartinės Sovietų Sąjungos 
kovų už laisvę ir savo žemę, 
įžengė į 6-tą savaitę liepos 14. 
Galimas daiktas, kad ne ilgai 
bebus rodoma šiame teatre. 
O kituose teatruose, sakoma, 
nebus rodoma šį sezoną. Ku
rie dar nematę, pasiskubinki
te.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DABAR RODOMA
Turėti, visuomet pasilaikyti—bet tik dvi 
dienos tebuvo. Švelnūs, jausmingi momen
tai vienos ’ jautriausių pasaulyje meilės 

istorijų. Paramount perstato

‘FOR WHOM THE 
BELL TOLLS’

Iš garsios ERNEST HEMINGWAY 
apysakos; žvaigždžių rolėse

GARY
COOPER

su AKIM TAMIROFF, ARTURO de 
CORDOVA, JOSEPH CALLEIA ir 

KATINA PAXINOU 
TECHNIŠKOMIS SPALVOMIS 

Dukart per Dieną, 2:30 ir 8:30 P. M.
VISOS SĖDYNĖS REZERVUOTOS.

Tikietai nuo 85c
PASAULINĖ PREMJERA LIEPOS

14, 8:45 P. M.

RIVOLI THEATRE
BROADWAY ■ prie: 49 ST., N.. Y.

“Fiesta Republicana” 
Pagerbs Ispanijos 

Kovotojus
Šio sekmadienio, liepos 

popietį ir vakarą įvykstantis 
Dexter Parke tarptautinis pik
nikas—Fiesta Republicana — 
turi tikslą pagerbti ir parem
ti tuos, kurie kariavo prieš fa
šizmą pirmiausia — Ispanijos 
liaudiškos respublikos gynėjus 
ispanus ir Tarptautinių Briga
dų kovotojus, kurie, palikę sa
vo kraštus ir namus, savo my
limas šeimas, daugelis slaptai 
nuo reakcinių ar profašistinių 
savo vyriausybių, vyko liuos- 
noriai kariauti, sulaikyti fašiz
mą tada, kada dar jis nebu
vo pasigrobęs daugelio kraštų 
turtą ir žmones, nebuvo įsi
stiprinęs.

Tame piknike, iškilmingoj 
programoj, bus paminėta 
Ispanijos liaudies kovos prieš 
fašizmą 7 metų sukaktis. O 
pelnas skiriama nukentėju
sių, kare kovotojų ir belaisvių 
paramai.

Programoj Carmen Amaya 
su savo šokikų grupe ir kiti 
žymūs Amerikos scenos talen
tai.

Lietuviai visuomet jautriai 
atsiliepė į rėmimą Ispanijos 
liaudiečių, tikimasi, kad atsi- 
ieps ir šį kartą. Kam galima, 
dalyvaukite. Įžanga iš anks
to 55c., prie durų 83c.

Academy Rodo “Action In 
North Atlantic”

Vadovaujant Bogart’ui ir 
Massey, ši filmą atvaizduoja 
jūrininkų kovas prieš subma- 
rinų pavojų kelionėse per jū
ras su reikmenimis mūsų gink
luotoms jėgoms ir talkinin
kams. Priedam rodo komedi
ją “Prairie YJKickens” ir as
meniškai dalyvauja “Air-Lane 
Trio.”

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai 
ad*esas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Pabaltijos Tautų Kultūrinė 
Taryba Dėkoja Visiems 
Rėmusiems Jos Darbą

Sovietų karo pagalbai ruoš
tasis piknikas, įvykęs birželio 
13, davė pelno $229.49, ku
ris jau priduota Russian War 
Relief, Inc., įstaigai.

Stambios sumos sudarymui 
daug prisidėjo Sietyno Choras 
iš Newark, N. J., kuris veltui 
patarnavo, kad sukėlus dides
nę sumą kovotojų paramai.

Nemažiau prisidėjo ir dirbę 
piknike, kaip kitų tautų dar
buotojai, taip ir lietuviai: J. 
Kovas, Geo. Waresonas, J. 
Dainius, V. Balkus, E. Kas- 
močienė ir Kė Rušinskienė, 
taipgi Geo. Klimas.

Kitu mūsų žygiu buvo Pa
baltijos tautų programa So- 
vietų-Amerikos karinėj paro
doj liepos 15-tos vakarą, Mu
seum of Science and Ilndust- 
ry, Rockefeller Center, New 
Yorke.

šios iškilmės. programoje 
patarnavo mums su dainomis- 
muzika Aldona De Vetsco ir 
Aldona Anderson, ir A. Bim
ba su prakalba.

Abiejų, šių pramogų pro
gramų pildytojams, aukų rin
kėjams, aukavusiems ir vi
siems parėmusiems atsilanky
mu tariame nuoširdų ačiū.

Lietuvių Komitetas.

Atvirame ore, po žvaigždė
tu skliautu ir dalyvaujant dai
nos ir muzikos meno žvaigž
dėms, prieinamomis kainomis, 
kas vakaras per ištisą vidur
vasarį būna koncertai ir ope
ros Stadium’e, Amsterdam 
Ave. ir 138th St., New Yorke.

Liepos 15-tą ir 16-tą ten 
suvaidinta opera “Carmen”. 
O liepos 19 ir 20, šį pirmadie
nį ir antradienį, suvaidins ope
ra “La Traviata.” Bidu Sa- 
yao dainuos Violettos1 rolėje, 
taipgi dalyvauja Stellmari, 
Browning, Peerce, Sved, Dud
ley Cechanovsky, D’Angelo. 
Orkestrai vadovaus Smallens.

Sekmadienį, liepos 18 ir 
trečiadienį, liepos 21 simfo- 
niškos orkestros koncertai va
dovybėje Smallens’o.

įkaitintas Agentavime Japo
nam Wright Bandė Ardyt 

Laikraštininką Gildiją
Angliško darbininkų dien

raščio Daily Worker kolum- 
nistas John Meldon liepos 15 
laidoje iškėlė aikštėn, kaip 
Frederick Heizer Wright, fe- 
deralės vyriausybės įkaitintas 
agentavime japonams, 
įnešti suįrutę į New 
Laikraštininkų Gildiją, 
šlykščių kandžiojimu 
nųjų.

Pasirodo, simpatijos fašis
tams pas visus ir visur susive
da į vieną—apšaukimą visų 
pažangių žmonių raudonai
siais, kaipo tokių išniekinimą, 
apmelavimą, apšmeižimą ir 
padalinimą, tuo būdu ardant 
kiekvieną organizaciją.

Wright, Daily News redak
torius, pereitą savaitę tapo 
vyriausybės įkaitintas gavus 
nuo $300 iki $400 per mėnesį 
už Japonijai naudingą propa
gandą, taipgi, kad jis 1936 
metais gavęs iš Japonijos vy
riausybės įstaigų $5,000. Da
limi jo darbo japonams buvo 
“tyrinėti” komunistus, jų, veik
lą ir siųsti Japonijai raportus.

Tasai Ašies angelas du kar
tu, 1941 ir 1943 m., kandida
tavo į Gildijos pirmininkus. 
Kampanijoj jis niekino pa
žangiuosius ir žadėjo Gildiją 
“išgelbėti nuo komunistų”, bet 
abu kartu rinkimus pralaimė
jo. Jo kalbose susirinkimuo
se, jo kampanijos plakatuose 
ir jo raštuose laikraštyje Dai
ly News unijistai pažino Hit
lerio kalbą ir atsisakė jį 
rinkti savo organizacijos an
gelu sargu—vadu Tokio nau
dai.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Jack Dempsey, buvęs kuftiŠ 
tynių čamfnonas, perskyrose 
Su žmona gavo teišę auklėti 
savo abi dukreles, motina li
kosi be tos teisės.

Parsiduoda grosemė ir namas. 
Randasi gerai apgyventoj kaiminys- 
tėj. Biznis yra per ilgus metus ge
rai išdirbtas. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo •— 
aš ir mano moteris turime apleisti 
namą ir biznį todėl, kad mūsų svei
kata nedaleidžia toliau užlaikyti. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreptis pas Clement Shaltis, 34 
Avenue A, Freehold, N. J. Telefo
nas Freehold 828. (164-169)

Reikalingas darbininkas ar darbi
ninkė dirbti Bar ir Grill — Restau
racijoj. Valandos nuo 8 v. ryto iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais nereikia 
dirbti. Patyrimas nereikalingas. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės j 
Cleveland Palace, 234 Cleveland St., 
East New Yorke. (Važiuojant Ja
maica linija, išlipkite ant Cleveland 
St. stoties). Telefonas: Applegate 
7-9718. (165-167)
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