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nosios Armijos pribuvimo į 
Baltiją ir jos išlaisvinimo iš
nacių vergijos. Tai bus garbin
ga valanda išlaisvinimo mūsų 
gimtinio krašto Lietuvos!

Jau gana gausiai plaukia iš 
įvairių kolonijų Lietuvos žmo
nėms parama. Gaunama dra-

>
bužių, pundelių, pinigų. Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tas džiaugiasi susilaukęs šilto 
plačiosios visuomenės pritari
mo jo pastangoms.

Į mane labai gražų įspūdį 
padarė trečiadienį gautas di
delis glėbys labai gražių dra
panų iš Binghamtono. Juos 
prisiuntė draugė H. žukienė. 
Jas suaukojo vietinės lietuvės 
moterys.

Atėjo kaip tik laiku — pate
ko į pačią paskutinę dėžę tre
čiojo dovanų siuntinio. Jei 
diena vėliau, jau būtų turėję 
pasilikti ketvirtajam siuntiniui.

Ką aš norėjau pasakyti, tai 
pagirti Binghamtono moteris 
už tokį gražų tų drapanų pa-
ruošimą. Kiekviena gera, kiek- i 
viena išvalyta!

Draugės kolonijų moterys: 
Susiorganizuokite ir savano
riai prisidėkite prie to darbo. 
Surinktas drapanas gerai per
žiūrėkite ir jei tik sąlygos lei
džia, pilnai paruoškite siunti
mui už jūrų. Pasekite bing- 
hamtoniečių pavyzdį.

Kiekvienas nuoširdus lietu
vis ištroškusiai laukia Raudo-

KRISLAI
Pagelba Lietuvos Žmonėms.
Gražus Darbas.
Organizaciniai Žingsniai.
Mūsų Dovanos Pasiekia

Tikslą!*
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JAU ŽYMIAI PAKIRSTOS
NACIU JĖGOS ORE

London. — Greitieji dvi- 
motoriniai Amerikos Light
ning lėktuvai dienos laiku 
apžvalginėje Berlyną per 15 
minučių ir visi sveiki su
grįžo Anglijon. Jokie nacių 
lėktuvai nepakilo jiems pa
sipriešinti. Tatai rodo, kad 
vokiečiam jau trūksta lėk
tuvų net savo sostinei ginti.

Tie amerikiečių lėktuvai 
atliko 1,200 mylių kelionę į 
Berlyną ir atgal. Naciai 
matė jų skridimą, bet netu
rėjo “atliekamų” lėktuvų 
mėgint jiems kelią pastoti.

Skrendant Jungtinių Val
stijų bombanešiams atakuot 
miestus giliau Vokietijoje,

liki šiol juos paprastai lydė
davo lengvieji anglų lėktu
vai. Dabar, gerai išbandžius 
greituosius Amerikos lėktu
vus kovotojus, jie vis daž
niau lydės savus bombane- 
šius žygiuose Vokietijon.
ARDĖ NACIŲ LĖKTUVŲ 

AIKŠTES FRANCIJOJ 
Praeitos savaitės pabai

goj pulkai Amerikos ir An
glijos bombanešių ir leng
vųjų lėktuvų triuškino vo
kiečių orlaivių stovyklas 
Franci joj, Laone, Beauvais- 
Tille, Montdidier, Amiens ir
kitas. Talkininkai neteko 16 
lėktuvų ir nušovė bent 8 
naciu lėktuvus. 

c-

Amerika Ragina Suomiją 
Taikytis su Sovietais

SUOMIŲ SEIMAS ATME-I taikos sutarti tarp Suomi- 
TĄS SVARBIAUSIAS 

SOVIETŲ SĄLYGAS
Stockholm, šved. — Pra-

Pastebėjau, kad Shenando- j nešama, kad Suomijos šei
rio apylinkės mainieriai laikė ^nas atmete dvi svarbiau- 
konferenciją ir suorganizavo sias Sovietų išstatytas sąly- 
Demokratinių Lietuvių Tary-|gas baigti Suomijos karui 
bos skyrių. Pasižadėjo tuojau prieš Sovietus, 
imtis už darbo pagelbai Lietu
vos žmonėms. • , , , . . . . ,

O ką veikią WilkeS-Bąrre nuSlnk uotv.ir in,ternuot vl" c* o yta /mmii Ir 11 n iNn n n
. Suomių seimas nesutiko

jos ir Sovietų Sąjungos.

apylinkės mainieriai ir jų žmo-' 
ros?

Philadelphijoj susiorganiza
vo Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto Skyrius. Irgi žada 
smarkiai darbuotis.

Gerai, reikia visur gerai su
siorganizuoti ir rinkimą para
mos Lietuvos žmonėms pasta
tyti ant tvirtų kojų.

są vokiečių kariuomenę 
Suomijoje ir atmetė Sovie
tų pasiūlymą palikti tuos 

i pačius rubežius, kurie buvo 
nustatyti 1940 metais per

Nusmerkti Mirt Keturi 
Vichy Prancūzai už 
Belaisvių Žudymą

Aš žinau, kad visi skaitėte i 
Vilnyje ir Laisvėje nepapras-j 
tą kablegramą iš Maskvos.

Tai kablegrama, kurioje 
praneša, kad mūsų ir antrasis 
dovanų siuntinys pasiekė lie
tuvius Sovietų Sąjungoje ir jau 
yra dalinamos!

Ypatingai mus, kurie bu
vome Pundelių Vajaus Komi
tete ir kurie dabar esame Lie-1 Afrika buvo Vichy hitleri

ninkų naguose.
Kiti šeši žiaurūnai tapo 

sekamai nuteisti: du į ka- 
i visam am

žiui, du dvidešimčiai metų 
sunkiųjų darbų, du dešim
čiai metų. Vienas liko ištei
sintas.

Alžyras.— Specialis Lais
vųjų Francūzų teismas nu- 
smerkė sušaudyt keturis iš 
11 buvusiųjų fašistinių Vi
chy Francijos oficierių ir 
sargų, kurie koncentracijos 
stovykloje kankino bei žu
dė priešingus fašizmui be
laisvius, kuomet Šiaurinė

tuvai Pagelbos Teikimo Komi 
tete, šita žinia be galo pra 
džiugino ir sujaudino!

Tikiu, kad tokį pat džiaugs-, torgOS darbus
mą sukėlė širdyje kiekvieno 
lietuvio, kuris prisidėjo prie 
tų dovanų sudarymo.

šita žinia, aišku, paakstins 
mus visus prie dar didesnių 
pastangų suteikimui pagelbos 
mūsų broliams ir seserims lie
tuviams anoje pusėje didžiųjų 
vandenų.

Išeina trečias dovanų siunti
nys — dar didesnis už pir
muosius du. Jau pradėsime 
ruošti ir ketvirtą siuntinį.

Taip darbas eina ir eis.
Tai darbas demokratinės 

lietuvių visuomenės. Tai pra
kilnios pastangos tikrųjų lie
tuvių, tikrųjų savo senojo 
krašto žmonių mylėtojų ir 
draugų.

Sing Sing kalėjime tapo 
numarinti žmogžudžiai 
Louis Lepke Buchalter ir jo 
sėbrai Em. Weiss ir L. Ca
pone.

O ką veikia katalikų, tauti
ninkų ir socialistų srovės? Nei 
vieno pundelio, nei vienos do-

vanėlės dar nėra pasiuntę sa
vo broliams.

Bet jie rinko pinigus ir daug 
jų surinko neva šelpimui lie
tuvių.

Kur jie dėjo tuos pinigus? 
Ar ir vėl jie šelpimui surink
tus pinigus nusuks visai kitam 
ir svetimam tikslui?

Plačioji visuomenė turėtų 
prabilti. Joks šmugelis neturė
tų būti toleruojamas.

L;-- •;<

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
sekretorius Ed. R. Stetti
nius viešai ragino Suomijos 
(Finliandijos) valdžią tar
tis su Sovietais dėlei karo 
baigimo tarp Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos. Jis pa
reiškė :

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė labai pageidauja, 
kad Suomijos valdžia tęstų 
derybas su Sovietais karui 
baigti.”

Amerikiečiai iš Oro 
Atakavo Berlyną ir 

Rytinę Vokietiją
London. — Dideli būriai 

Amerikos bombanešių, lydi
mi savo lėktuvų kovotojų, 
degino ir sprogdino Berly
ną dienos laiku. Kiti ameri
kiniai lėktuvai mėtė bom
bas į karinius taikinius 
tinėje Vokietijoje. Tik 
daugelis nacių lėktuvų 
kilo pasipriešinti jiems, 
priešlėktuvinės vokiečių
nuolės plačiai ir smarkiai 
veikė.

Amerikiečiai neteko 14 
bombanešių ir 26 lengvųjų 
lėktuvų-palydovų. Lengvie
ji Amerikos lėktuvai nušo
vė 9 nacių lėktuvus. Kiek 
jų nukirto amerikiniai bom
banešiai, dar nepranešta.

ry- 
ne- 
pa- 
bet 
ka-

Vaizdas iš Raudonosios Armijos fronto Estijoje. Vie
neto vadas apžiūrinėjo pozicijas ir moja draugams eiti 
pirmyn.

AMERIKIEČIAI PUOLA
PAČIŲ JAPONŲ SALAS

Senatoriai ir Kongres- Clevelando Darbininkai

Perlų Uostas. — Viduti
niai Amerikos bombanešiai 
jau tryliktą kartą bombar
davo Paramushiru salą, jū
rinę japonų tvirtumą ir jos 
laivyno bazę, ir vėl atakavo 
Shimushu, pačios Japonijos 
Kurilų salyne. Pramushiru 
yra už 1,280 mylių į šiaurių 
rytus nuo Tokio, Japonijos 
sostinės.

Niekur amerikiečiai nesu
sidūrė su japonų lėktuvų 
pasipriešinimu, ir visi A- 
merikos bombanešiai sveiki 
sugrįžo. Tik kur-nekur 
priešlėktuvinės japonų ka- 
nuolės šaudė į juos, bet ne
pataikė.

Kiti Jungtinių Valstijų

lėktuvai kartotinai bombar
davo japonus Marshall ir 
Caroline salose.

Japonai atvejų atvejais, 
desperatiškai kontr-ataka- 
vo amerikiečius, įsiveržu
sius į Los Negros salą, Ad- 
miraltijos salyne, nepertoli 
nuo Naujosios Guinejos ir 
New Britain salų; bet A- 
merikos kovūnai per nuož
mias kautynes atmušė prie
šus ir dar paplatino savo 
pozicijas aplink savo užim
tąją Momote lėktuvų sto
vyklą.

Los Negros saloj japonai 
turi bent tiek kariuomenės, 
kaip amerikiečiai, ir fana
tiškai iki mirties kaujasi.

manai Nutarė Suvaržyti 
Kareivių Balsavimus

Reikalauja Vėl Išrinkti 
Rooseveltą Prezidentu

Washington. — Senato ir 
kongreso atstovų rūmo įga
liotiniai, suėję išlygint skir
tumus tarp tųdviejų rūmų 
nutarimų dėlei kareivių ir 
jūreivių balsavimų ateinan
čiuose rinkimuose, dabar 
priėmė tokį planą, kuris 
įvairiomis paskirų valstijų 
taisyklėmis varžo ir painio
ja karių dalyvavimą tuose 
rinkimuse.

Prez. Rooseveltas dėl to 
pareiškė, jog toks įstatymas 
dėlei karių balsavimų tikru
moje atimtų iš jų daugumos

Šiuos žodžius berašant, 
dar nežinia, ar prezidentas 
vetuos (atmes) minimąjį 
nutarimą.

Prez. Rooseveltas reika
lavo bendro, vienodo visaša- 
liško įstamo visiem kariam 
balsuoti. Jis jau pirmiau už- 
reiškė, jog siūlymas jiem 
balsuoti pagal įvairių vals
tijų vietines taisykles tai 
yra tik prigavystė.

Amerika prieš Nacišką 
Argentinos Valdžią

Washington. — Amerikos 
valstybės laikinasis sekre
torius Stettinius pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos ne- 
pripažįs naujosios valdžios 
Argentinoje, iki bus iššluoti 
iš ten Vokietijos ir Japoni
jos šnipai ir įkalinti fašis
tų Ašies agentai.

Cleveland, Ohio. —400 -----------
delegatų čionai tinę j e konfe- Washington. — Prezid. 
rencijoj geležinkeliečių Brb- Rooseveltas besikalbėda- 
lijų ir vietinių Darbo Fede- mas su laikraščių atstovais; 
racijos ir CIO unijų vadų 'atidengė, jog talkininkų pa- 
vienbalsiai užgyrė Philo I imti Italijos laivai bus ly- 
Hanna atsišaukimą, kad vi-|—----1--’—L- x— T----
si darbininkai dėtų pastan
gas išrinkt Rooseveltą ket
virtajai prezidento tarny
bai.

“Tikrasis kelias nugalėti 
priešus ir laimėti taiką tai 
yra iš naujo išrinkti prez. 
Rooseveltą, taipgi išrinkt ir 
tokius kongreso atstovus, 
kurie remtų jo politiką,” 
pareiškė Hanna, Ohio vals
tijos Darbo Federacijos se
kretorius toje konferencijo
je, kurią sušaukė Bendra
sis Politinio Darbininkų 
Veikimo Komitetas šiame 
mieste.

Sovietai Gauna Trečdalį 
Italijos Laivų

Sovietai Tik 19 Mylią 
Nuo Latvijos

London. — Raudonoji Ar
mija atėmė iš vokiečių Ne- 
mojevo miestą, tik 19 mylių 
į rytus nuo Latvijos rube- 
žiaus. Nemojevo stovi už 8 
mylių nuo geležinkelių ir 
vieškelių centro Ostrovo, 
kuris yra už 33 mylių į pie
tus nuo Pskovo.

Apgultos Narvos apylin
kėje, Estijoj, Sovietai užė
mė dar kelias gyvenamąsias 
vietas ir atvadavo punktus 
tik už 3 mylių nuo Pskovo.

giai paskirstyti tarp Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos. Šie kraš
tai naudos tuos italų laivus 
karui vesti prieš fašistinę 
Ašį, pridūrė prezidentas.

Sovietai galės gaut ir an
glų - amerikiečių laivų vie
toj itališkų, bet bendrai So
vietam bus pervesta tiek 
laivų, kad sudarytų trečda
lį to skaičiaus^ 
vų, kurie yra 
rankose.

Talkininkam 
giau, kaip 100 Italijos laivų, 
kada jinai pasidavė Angli
jai, Amerikai ir Sovietų Są
jungai. Tarp tų laivų yra | 
bent šeši karo didlaiviai ir ■ 
aštuoni šarvuotlaiviai.

Premjeras Stalinas savo 
laiške prez. Rooseveltui jau 
pirm kiek laiko pažymėjo, 
kokie iš tų laivų pageidau
jami Sovietam. Dabar Ita
lijos laivais tik laikinai pa
sidalinama iki karo pabai
gos, bet paskui bus galuti
nai išspręsta klausimas, 
kam tie laivai turės pasi
likti, kaip pastebėjo prezi
dentas.

Dar yra septyni Italijos 
karo laivai sulaikyti Ispa
nijos Balearic salose. Ame
rika ir Anglija reikalauja,

talijos lai-
-JbalkininkuW ‘

teko dau-

pervestų šiuos laivus Itali
jai bei dabartiniams jos 
sąjungininkams.
LAISVIEJI FRANCŪZAI 

PERLEIDŽIA LAIVUS
TALKININKAMS

Alžyras. — Talkininkai 
pripažino, kad jų užgrobti 
Franci jos laivai turi pri
klausyt valdiniam Prancū
zų Komitetui Tautai Lais
vinti. Dabar jis komitetas 
laikinai pavedė talkininkam 
naudoti karui visus tokius 
francūzų laivus, kurie tin
ka plaukiojimui per jūras.

Sovietai Pagerbė Estą 
Tautinius Kovūnus 

Prieš Vokiečius
Maskva. — Sovietų vy

riausybė apdovanojo Lenino 
ordinu ir kitais karinės 
garbės ženklais 1,500 estų 
kareivių ir oficierių, kurie 
tautiniuose savo junginiuo
se Raudonojoj Armijoj pa
sižymėjo narsa ir didvyry- 
be mūšiuose prieš vokiečius.

GRAIKIJOS PARTIZANŲ 
APS1VIENIJIMAS

Kairo. — Padarė apsi- 
vienijimo sutartį dvi iki šiol 
buvusios priešingos patrijo- 
tų organizacijos Graikijoje, 
vadinamieji Elas ir Ėdęs

Amerikiečiai nuskandino kad diktatorius Franko, pa- partizanai. Iki šiol jie daž- 
dar 2 japonų, laivu. gal tarptautinius įstatymus, nai kovodavo vieni prieš ki-

ARGENTINOS FAŠISTAI SAU NAUDOJO AUKAS, SU
RINKTAS NUKENTEJUSIEM NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO

Montevideo. — Nukentė- 
jusiems nuo žemės drebėji
mo žmonėms vas. 15 d, San 
Juan mieste ir apylinkėje, 
Argentinoje, buvo suaukota 
$5,400,000; ir fašistinis pul
kininkas Juan Peron, vadas 
naciškų oficierių grupės 
(GOU), nusuko pustrečio 
miliono dolerių tų pinigų.

karininkų ir abelnai priruo- 
šimui sukilimo, per kurį bu
vo nuversta prezidento Ped
ro P. Ramirezo valdžia. 
Taip rašo Talkininkų Dar
bo Žinios, pasiremdamos 
parodymais iš slaptų prieš- 
fašistinių šaltinių.

Pulk. Peron dabar yra 
Argentinos karo ir darbo

Juos jis panaudojo papirki- 
hėjimui Argentinos armijos mi dalis pinigų, kuriuos jis

pavartojo perversmui, buvo 
gauta iš Jungtinių Valstijų 
ir kitų užsienio kraštų, kai
po pagalba nukentėjusiems 
nuo žemes drebėjimo argen- 
tiniečiams. Jo įsakymu bu
vo ir visi darbininkai pri
versti aukot vienos dienos 
uždarbį į tą pagalbos fon
dą, kurio pinigus jis paskui 
naudo i o sukilimui, ivykdy-
tam naudai Vokietijos

iįjftįjjliįj

gal tarptautinius įstatymus, nai kovodavo vieni prieš ki
etus, o dabar nusitarė išvien 
mušti vokiečius įsiveržė
lius, 
Press.
* Anglai sako, kad dau
giausiai Sovietų vyriausybe 
įtikino tuos graikų patrio
tus sutartinai veikti prieš 
bendruosius priešus.

Kartu su abiejų srovių 
partizanų vadais pasirašė 
tą jų sutartį amerikiečiai ir 
anglai karininkai, per ku
riuos partizanai susisiekia 
su Jungtinėmis Tautomis., 
Abeji partizanai pasižadėjo’ 
paleisti vieni kitų belais-

Japonijos.
Pulk. Peron, dabar vei

kiantysis Argentinos “pre
zidentas” gen. Ed. Farrell 
ir panašūs karininkai per 
sąmokslą išmetė prez. Ra- 
mirezą todėl, kad jis pasi
ryžo sutraukyti diplomati
jos ryšius su fašistine Ašim.

Amerikiečiai atgriebė po-
V1US

kaip praneša United
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Kalba, Lyg Karą Laimėję
Jau pasiekė Ameriką Suomijos spau

dos išsireiškimai apie Sovietų Sąjungos 
pastatytas paliaubų ir Suomijos iš karo 
pasitraukimo sąlygas. Tos sąlygos, pa
gal abelną šios šalies spaudos nuomonę, 
yra gana švelnios — net nereikalaujama 
besąlyginio pasidavimo ir pakeitimo val
džios. Aišku, jog tai puiki proga dabar 
Suomijai atsikratyti nuo Hitlerio glo
bos ir išsigelbėti nuo sunaikinimo. O tik 
sunaikinimas jos laukia, jeigu jinai lai
kysis su Vokietija iki paties galo, iki 
Vokietijos sutriuškinimo.

Bet Suomijos spauda beveik vienu 
balsu suriko, kad tos sąlygos nepriimti
nos. Tos spaudos tonas yra toks, kad 
tartum Suomija ir Vokietija karą laimė
jo, arba bent jau baigia išlaimėti. Vei
kiausia ant Helsinkio ir kitų miestų 
Raudonasis Olaivynas dar turės keletą 
kartų pasirodyti, idant privertus Suomi
jos fašistus galutinai įsitikinti, kad jie 
karą prakišo. Galima daiktas, kad jie 
privers Sovietų Sąjungą visai paimt juos 
už gerklės, išdrėbti iš Helsinkio ir pa
siųsti kartu su Hitleriu peklon.

Tiek daug Suomija padarė žalos So
vietų žemei, tiek daug jos gyventojų iš
žudė ir nukankino, taip bjauriai padėjo 
Hitleriui per du metu naikinti Lenin
gradą, o dabar taip šneka, tartum ji dar 
užsitarnauja ypatingos pagarbos ir ma
lonės. Jeigu iš ko reikia stebėtis, tai iš 
Sovietų vyriausybės švelnumo ir nusilei
dimų fašistinei Suomijai. Ji pilnai būtų 
pateisinta‘reikalauti dabartinės Suomi
jos vyriausybės pasitraukimo ir susida
rymo tokios vyriausybės, kurios žmo
nės nebus susitepę hitlerizmu.

Kai Žvėrys Žvėris Pradeda Ėsti
Iš Londono praneša, kad gaunamos 

. žinios, jog Hitleris pastatė prie sienos 
ir sušaudė net tris savo generolus vie
nu sykiu. Jie buvę sušaudyti už nepasi
sekimus Pskovo fronte, už * atidavimą 
Dno ir kitų strategiškų punktų. Gene
rolai norėję pasiteisinti, kad jų padėtis 
buvo beviltiška, kad bandymas ant žūt
būt laikytis būtų buvęs tiktai tuščias 
gyvybių aukojimas. Bet Hitlerio tas ne
įtikinę ir generolai šiandien jau randasi 
po šešių pėdų žeme, o jų vietose kiti di
riguoja vokiečių armijas šiauriniam 
fronte.

Bet kad ir tiems kitiems generolams 
taip pat nesiseka, nes Hitlerio armijos 
sistematiškai triuškinamos ir grūdamos 
atgal. Momentaliai laukiama Pskovo, 
Narvos ir Vitebsko paėmimo. Prie Nar
vos, sakoma, Raudonoji Armija jau tu
ri apsupus nemažas vokiečių jėgas.

Šaudymas generolų už nepasisekimus 
nebeišgelbės Hitlerio kailio. Jungtinių 

Tautų jėgos pasidarė aiškiai nusveria-

mofrlis jėgomis. Atidarymas antrojo 
frėnto Etirėpoje bus signalu Hitlerio pa
baigos pradžiai. Tai gali įvykti neužilgo. 
Šiomis dienomis Angliją pasiekę didelis 
Amerikos konvojus su tūkstančiais nau
jų karių ir dideliu kiekiu ginklų. Tai 
vis jėgos veržimuisi Europon.

John L. Lewis ir Karo Pastangos
Kur buvęs, kur nebuvęs vėl ant Sce

nos pasirodė John L. Lewis ir visa gerk
le užtraukė seną giesmę. Jis einąs prieš 
komunistus. Jeigu jo valia būtų, tai, gir
di, visam CIO judėjime, nė vienoje uni
joje nebeliktų nei vieno komunisto! Phi
lip Murray ir Sidney Hillman esą ko
munistų belaisviai.

Šituos piktus Lewiso sapaliojimus ir 
melus, žinoma, tuojau perspausdino visi 
Hearsto ir Howard-Scripps laikraščiai, 
šu pagražinimais ir pridėčkais. Kaip tik 
tie patys laikraščiai, kurie apsiputoję 
plūdo tą patį Lewisa, kuomet jis buvo 
CIO pirmininku ir organizavo neorga
nizuotus darbininkus.

Kodėl ta spauda dabar taip pamylėjo 
Lewisa — tą Lewisą, kuris nuo pat ka
ro pradžios kenkia karo pastangoms?

Be to, reakciniai Kongreso nariai pa
sidarbavo, kad tasai Lewiso spyčius būtų 
įtrauktas į Kongreso rekordus. Lewiso 
pareiškimą bando panaudoti prieš visus 
organizuotus darbininkus, ypatingai 
prieš CIO politinę veiklą.

Atsakymas tėra vienas: Lewis pasi
nio j o sudrumsti vandenį ir patarnauti 
Hitleriui. Kai reikia krašte vienybės, jis 
metė padalinimo bombą. Kai reikia į- 
tempto darbo pramonėje, jisai provo
kuoja organizuotus darbininkus ir ant 
jų siundo Dies komiteto gončus.

Šis dar vienas Lewiso prakeikimas ko
munistų ir CIO taipgi surištas su repub- 
likonų partijos mašinos pastangomis lai
mėti prezidentinius rinkimus. Naudoda
mas didžiulės mainierių unijos autorite
tą ir prestižą, Lewis kovoja tas jėgas, 
kurios nuoširdžiausiai remia prezidento 
Roosevelto vadovybę ir rems jo kandi
datūrą ketvirtam terminui.

Lewisas iš mainierių unijos ir Hut- 
chenson iš dailydžių unijos yra du re- 
publikonų partijos šulai organizuotuose 
darbininkuose. Jie visuomet buvo prieš 
Rooseveltą, kenkė ir kenkia visai jo ka
rinei programai ir kovos prieš jo kan
didatūrą būsimuose rinkimuose. Jų pą- 
gelba republikonai tikisi 'laimėti savo 
kandidatui didelį kiekį organizuotų dar
bininkų, ypatingai iš Amerikos Darbo 
Federacijos.

Pasirodo, kad visoje Amerikos Darbo 
Federacijos vadovybėje Lewiso ir Hut- 
chesono politika pradeda žymiai pasi
reikšti. Prezidentas Green išsiuntinėjo 
visoms Federacijos unijoms griežtą įsa
kymą neremti CIO Politinio Komiteto 
veiklos. O kurios unijos esančios susiri- 
šusios su tuo komitetu, turinčios be jo
kio delsimo pasitraukti. Tai stačiai grū
mojimas tiems darbininkams, kurie no
rėtų būsimuose rinkimuose išvien dar
buotis išrinkimui Roosevelto.

Tiesa, Green sako, kad jo įsakas ne
reiškia, jog Federacija jau išeina prieš 
demokratų partiją ir Rooseveltą, bet jo
jo pasirodymas šiuo laiku bus daugelio 
taip suprastas ir sutiktas. Niekas nega
li dabar abejoti, kad Rooseveltas galės 
vėl būti išrinktas prezidentu tiktai di
džiausiomis pastangomis visų organizuo
tų darbininkų. Toje linkmėje darbuojasi 
CIO Politinės Veiklos Komitetas vado
vaujamas Sidney Hillmano. Jo tikslas 
suvienyti darbininkus už Roosevelto kan
didatūrą. Toms 'Komiteto t pastangoms 
dabar griežtai pasipriešino Federacijos 
galva.
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Tai naciai karo belaisviai, suimti Ukr ainoje šiomis dienomis, kur ją buvo apsup
ta net dešimts divizijų. Jie dabar traukia į karo belaisvių stovyklą kur nors Sovie
tų Sąjungos gilumoje. Plėšikų kariavimo dienos pasibaigė.

SAMPROTAVIMAS SU 
KREIVA LOGIKA

Chicagos Draugas (vaš. 
29 d.) išpiškind ilgiausi edi- 
torijalą “Lenkijos padėtis, 
Lietuva ir Vilnius”. Vie-: 
noje vietoje laikraščio re
daktorius sako:

“Mūsų manymu, šiandie
nine Lenkijos politine padė
tis būtų žymiai šviesesne, 
jei londoniške lenkų .vy
riausybe būtų pareiškusi 
nebešišavinanti to, kas j M 
nepriklauso. Ji būtų sukėlu
si tarptautinę furorą, jei ji 
būtų atvirai ir aiškiai pa
sisakiusi Už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą su Vil
niumi...”

Vadinasi, Draugas nori, 
kad lenkai atsisakytų Vil
niaus krašto. Bet jie neat
sisako. Londoniške lenkų 
vyriausybė ir josios gize
liai šimtus kartų yra parei
škę, kad jiems turės po ka
ro priklaūsyti Vilniaus kra
štas. Draugas nepatenkin
tas tokia lenkų pozicija ir 
vadina j ą imperialistine. 
Vilniaus kraštas priklauso 
Lietuvai!

Visa tai labai teisinga. 
Bet tam pačiame editoriale, 
tas pats redaktorius pa
smerkia ir iškolioja Sovietų 
Sąjungą ir šimtu procentų 
užgiria londoniškę lenkų 
vyriausybę už jos reikala
vimą jai nepriklausomų ki
tų svetimų kraštų, būtent, 
Vakarinės Baltrusijos ir 
Vakarinės Ukrainos. Jis sa
ko:
“Lenkų kovas labai sunki

na Sovietų Rusija, kuri už
sispyrusi reikalauja, kad 
jai būtų pripažinta labai 
žymi prieškarinės Lenkijos 
dalis. Statydami savo reika
lavimus Sovietai nesiskaito 
nei su Atlanto čarterio 
principais, nei, pagaliau, su 
to dokumento autoriais 
prezidentu Rooseveltu ir 
premj erų Churchillu.”

Dabar pažiūrėkime į 
Draugo samprotavimo logi
ką. Kai Lietuvai reikalauti 
Vilniaus krašto, kuris buvo 
prieškarinės Lenkijos dali
mi, tai, pagal Draugą, tei
singa ir tiesota, pilnai su
tinka su 'Atlanto Čarterio 
principais ir su to doku
mento autoriais. Bet kai 
Sovietinė Baltarusija ir 
Sovietinė Ukraina reikalau
ja jų didelių plotų, ku
rie buvo užgrobti lenkų ir 
buvo prieškarinės Lenkijos 
dalimi, tai neteisinga, netie- 
sota ir prasilenkia su At
lanto Čarterio principais!

Kas čia, jei ne Draugo 
bjaurus veidmainiavimas? 
Kas čia, jei ne bandymas ką 
nors apgauti? Kas čia,' jei 
ne tarnavimas lenkišk. im
perialistams vėl pasigrobti 
ir pasivergti tą patį Vil
niaus kraštą?

Juk jei nevalia liesti prieš
karinės Lenkijos teritori
jos, jei reikia ją atsteigti 
tokia, kokia ji buvo prieš 
1939 metus, tai nevalia imti 
nuo jos nė Vilniaus krašto. 
Taip išeina. Taip turėtų bū
ti logiškai skelbiama.

Bet Draugo štabas atvi
rai to skelbti nedrįsta — 
nedrįsta todėl, kad juomi 
pasipiktintų visi lietuviai, 
kad ant jo spjautų ir jį 
mestų jojo skaitytojai. Tai 
būtų atviras pasirodymas 
lietuvių tautos išdavikais. 
Todėl Draugo štabas tą pa
tį darbą atlieka apsimaska- 
vęs lietuvišku patrijotizmu. 
Žiūrėkite, ir ponai iš Drau
go reikalauja nepriklauso
mos Lietuvos su Vilnium, 
bet tuo tarpu sušilę padeda 
lenkam imperialistam Vil
nių vėl pasivergti..

APIE ŽVĖRIS ŽMOGAUS 
KAILYJE

Sovietų Raudonosios Ar
mijos organas “Raudonoji 
žvaigždė”, pasak praneši
mo iš Maskvos, rašo apie 
fašistinių suomių sužvėrėji
mą ir jų vedamą terorą 
prieš raudonarmiečius, pa
imtus nelaisvėn. Laikraštis 
paduoda pasakojimus tų, 
kurie savo akimis matė 
tuos žvėriškumus.

Štai ką pasakoja vienas 
suomis karys, 101-mo Suo
mių Infanterijos Regimen- 
to, Milanen Arne Ensio, 
kuris, matyt, pateko į Rau
donosios Armijos rankas. 
Jis sako:

“Vienas mūsų būrys, prie 
kurio aš btivau prijungtas, 
sudegino Koikari kaimą, 
Karelijoj. Kaimo moterys 
bėgo prie mūsų ir prašė, 
kad mes jų nešaudytumė
me. Kai kuriaš jų fries išža
ginome, o paskui Visas su- 
šaudėme.”

Raudonosios Armijos ka
rys, kuris buvo patekęs suo
mių nelaisvėn, bet paskui 
pabėgo iš kempės, pasako
ja .. .

“Suomiai baltgvardiečiai 
eina taip toli, jog paleidžia 
kempės šunes ant kalinių. 
Tam tikslui jie išrenką ka
ro belaisvį, paleidžia ant jo 
šunes, kurie nelaimingąjį 
sudrasko.”

Suomis kapralas vadina
mas “Kaiko”, komandierius 
karo belaisvių kempės No. 
14, prie Sortovals, nušovė 
du Sovietų kariu tik todėl, 
kad jie iš bado rankiojo iš
matas, kurios buvo paskir
tos kiaulėms. Kitą sykį tas 
pats kapralas nušovė belais
vį tik už tai, kad pastara
sis buvo taip nusilpęs, jog 
nebegalėjo pjauti malkų.

Suomis karo belaisvis 
Lapviteljanen, ambulanso 
vairuotojas iš 30-to Suo
mių Armijos Infanterijos 
Regimento, pasakojo seka
mą baisų, atsitikimą:

“30-tojo Regimento, 11- 
tos kompanijos kdmandie- 
rius leitenantas Russanen 
Sepro, privedė manę prie 
Raudonosios Armijos kario 
belaisvio, kuris buvo užkan
kintas ir įsakė nukirsti jam 
galvą. Tą aš ir padariau.

“Kitą diedą tas pats ko
mandierius įsakė man tą 
galvą išvirti Ir jafri prista
tyti kaukolę. Kuomet leite
nantas išvyko atostogų, tai 
su savim pasiėmė ir tą kau
kolę kaipo nepaprastą pre- 
zentą.”

“Raudonoji žvaigždė” sa
ko, kad jos štabas turi pa
veikslą, kuriame parodomas 
kitas suomiškas kanibalas, 
tai yra leitenantas Olku- 
nuora su kaukole rankoje. 
Po paveikslu .parašyta: 
“ ‘Platano komandierius lei
tenantas , Olkunuora gėrisi 
Ivano kaukole’.”

Tai šitokius kanibališkus 
darbus atlikinėja suomiai 
fašistai prieš raudonarmie
čius, patekusius į jų ran
kas. Bet jiems ateina atpi
lęs valanda. Nebe toli ta 
diena, kuomet šitie krimi
nalistai turės atsakyti už 
visas jų papildytas žmogžu
dystes.

Montreal, Canada
Ramošloaitė Kanadoj.

žymi dainininkė Biruta Ra
moškaitė iš Jungi. Valstijų 
šiuo kartu, su tenoru John 
Brooks McCormic koncertuoja 
Kanadoj. Vasario 25 d. daina
vo Montreale programoj Oscar 
Sarauss Montreal o Philharmo
nic orkestroj. Publikai labai
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RAUDONASIS KRYŽIUS VEIKIA SUmūsų pulkais užsienyje
Būdami kartu su mūsų i Kada problema liečia šei- 

kovo jaučiais vyrais, prieimyninį reikalą, mes turime 
fronto, kaip ir užfrontėje, pasiųsti kabeliuotus užklau- 
Raudonojo Kryžiaus atsto- i simus. Beveik kiekviename 
vai tęsia savo darbus. Jie | atsitikime mes galime teikti 
prižiūri, kad aviatoriai, me- pagelbą kareiviui ir jo šei- 
chanikai, pėstininkai ir kiti mai.
neturėtų jokių asmeninių : Palinksminti šiuos vyrus, 
problemų, kurios jiems j jų liuoslaikiui praleisti 
trukdytų jų pareigose. ! Raudonasis Kryžius turi po-

Jeigu kareivio šeima pa- ilsio centrus prie aerodro- 
gelbos reikalauja, jeigu kas mų ir kliubus. Čia jie randa 
nors netikėtai įvyksta, šie visokių pasilinksminimų ir 
Raudonojo Kryžiaus atsto- I visokių užkandžių, ir dide- 
vai tuoj padeda. Kur tik lių miestų kliubuose mais- 
randasi Amerikos pulkai, tas, nakvynė ir puikūs pro- 
ten irgi randasi Raudonasis gramai jiems parūpinama. 
Kryžius, kuris pasirengęs
jiems pagelbėti visais reika-i darbą finansuoja savanorių 
lais. jaukos ir kontribucijos. Rau-

Harold L. Stanton, Rau- donojo Kryžiaus Karo Fon- 
donojo Kryžiaus atstovas das, kurio siekinys yra 
Amerikos aerodrome Ang- $200,000,000, bus sukeltas 
lijoj, paaiškino: “Mūsų j kovo mėnesį. Visų parama 
darbas užsienyje yra skir- |būtinai reikalinga. Visi au- 
tingas nuo darbo namie, '(kokime!

Visą Raudonojo Kryžiaūs

St. Masvtes Pareiškimas
Kandidatuoju SLA. Sekre

toriaus Vietai
Pirm paskelbimo mūsų 

organe “Tėvynėje” apie no- 
minacines balsavimo pasek
mes, gavau iš SLA sekreto
riaus D r. Viniko praneši
mą, kad esu nominuota S. 
L. A. sekretoriaus vietai, ir 
sykiu užklausimą, ar apsii
mu kandidatuot.

Išpildžiau klausimų blan
ką, ir oro paštu pasiunčiau 
SLA. sekretoriui, gerb. Dr. 
Vinikui, su pareiškimu, kad 
apsiimu kandidatuoti SLA. 
sekretoriaus vietai.

Nežinau, ką gerb. Dr. 
Vinikas. padarė su mano at
sakymų blanka, t. y. ar už
dės ant balotų mano vardą, 
ar ne (gal mano kvalifika
cijos nepriimtinos?) — bet 
šiuomi pranešu visiems S. 
L. A. nariams, kad aš kan
didatuoju sekretoriaus vie
tai, ir jeigu būčiau išrink
ta, — esu pasirengus teisin
gai ir sąžiniškai tvarkyti 
visus SLA reikalus dėl visų 
SLA narių naudos. Prie jo
kios politinės partijos ar 
grupės nepriklausau, ir jei
gu būčiau išrinkta, man rū
pės tik SLA narių gerovė, 
mūsų organizacijos reika-

| lai, jos ateitis— gyvavimas. 
Gimiau Amerikoje, ir dabar 

i esu advokatė, praktikuoju 
į advokatūros profesijoj, ir 
nesikišu į -partijų bei gru
pių kivirčius bei jų reika
lus. Tik pagelbėju broliams 
lietuviams, kuriems reika
linga legalė pagelba, ir ku
rie kreipiasi prie manęs?

Todėl, gerbiamieji SLA. 
nariai, kurie manote, kad 
aš būčiau tinkama užimti 

|SLA sekretoriaus vietą ir 
(tvarkyt mūsų visų organi
zacijos reikalus — balsuo- 

į kit už manę; bet kurie ma
inote priešingai,-arba turite 
, kokius nors kitokius išroka- 
jvimus — balsuokite už ki
ltus kandidatus (kurių, kaip 
jau teko patirti — bus trys) 

!— ir išsirinkit sau patinka
mą sekretorių.

Veliju visiems SLA na- 
jriams gerų pasekmių balsa- 
i vintuose, ir gerės ateities 
mūsų organizacijai Susivie
nijimui Lietuvių Amerikėj.

Advokate St. Mašyte, 
I Detroit, Michigan.
i P. S.

Savo šitą pareiškimą 
siunčiu visiems man žino
miems lietuvių laikraš
čiams, bet pirmiausia, siun- 

ičiu organui “Tėvynei”. Ma-

patiko jos dainavimas. Ji dai
nuoja aukšta tonacija.

Tenka pastebėti, .kad Mon- 
brealo publika moka išskirti 
hūzikoj geriau parinktas dai
nas, kurios jausmingai ir prie
lankiai harmonizuojamos.

G-lys.

nau, kad nei vienas laikraš
tis neatsisakys patalpinti 
tu mano keliolikos žodžių.

St. M.

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuviu kovūnų, 
esančių lietuViškfrose pul- 

ikuose Raudonojoj Armijoj?



Pirmadienis, Kovo 6, 1944 Laisve, Lithuanian Daily Hews ’ Trečias Puslapis
=?

“PERGALES MERGAIČIŲ”
AMARAS IR PAVOJUS

PREKINIAI JURININKAI 
KAIPO ARTISTAI

kaltimu, jaunimo tvirkini- 
1 mu.

Pakliuvę kalėjiman, tie 
jaunų mergaičių mėgėjai 

I dažnai pasirodo dar apsi- 
krėtę nuo jų ir lytinėmis 
ligomis.

Kadangi visur toks ama
ras tariamųjų “pergalės 
mergaičių,” tai ir jaunų 
berniukų sugenda daugiau, 

i negu pirmkariniais laikais. 
I Jie įsivaizduoja, kad, tur
būt, girdi, “visos jos to
kios,” ir dažniau užpuldinė
ja žaginti doras mergaites, 
kaip rodo Californijos poli
cijos rekordai.

Policija dabar pradėjo 
suiminėti perjaunas mer
gaites, pasirodančias mies
tų centruose po 10 valan
dos vakare. New Yorko 
miesto majoras įsakė polici
jai tuojau uždaryti tokį sa- 
liūną ar kabaretą, kur už
tiks jaunesnių kaip 16 me
tų mergaičių.

Bet labiausiai turėtų tė- 
vai-motinos tuomi susirū
pinti ; aiškinti jaunuolėms, 
kaip yra pavojingas toks 
“sportavimas,” ir panaudo
ti visą savo intaką, kad su
laikius jas nuo to, pragaiš
tin vedančio kelio. N. M.

Palaidos mergšės nuo 13 
iki 16 metų amžiaus apniko 
naktimis ne tik rytinius 
Amerikos didmiesčius, bet 
visus stambesnius miestus 
ištisame krašte. Jos mėgsta 
vadintis “Victory Girls,” 
atsieit, “Pergalės Mergaitė
mis,” nes jos daugiausiai 
turi ryšių su kareiviais bei 
jūreiviais. Tuomi jos tik 
teršia kilnų vardą ir daro 
gėdą kitoms, doroms mer
gaitėms.

Kur pirma žmonės vaka
rais grožedavosi jaunuolė
mis mieste, kaip gėlėmis, 
dabar pradeda jas su nuo
žiūra stebėti.

Los Angeles ir San Fran
cisco miestuose atrasta, kad 
vidutiniai trys iš kiekvienų 
keturių tokių “Pergalės 
Mergaičių” serga lyties li
gomis, sifiliu bei gonorėja, 
dažnai ir pačios apie tai 
nežinodamas. Jos apkrečia 
tomis ligomis daug karei-1 
vių, jūreivių ir karo pra
monių darbininkų. Tokiu i 
būdu jos daro didelę žalą i 
karinėms Amerikos pastan
goms, kenkia pergalei.

Californijos valstija kasi 
mėnuo išsiunčia namo į ki-į 
tas valstijas po tris iki ke
turių šimtų tokių mergai-j 
čių, kurias suseka kaipo ly-i 
ties ligones, tapusias neš-l 
čiomis arba jau su kūdi-i 
kiais.

Pamanykite, kaip tada į 
jas žiūri jų motinos, tėvai 
ir broliai, kuriems1 jos su 
tokiomis “dovanomis” grą
žinamos.

Vietinės jaunuolės taip 
pat kas mėnuo pagimdo tu
zinus ir dar tuzinus kūdi
kių.

Jos įveda net į dvigubą 
nelaimę civilius palaido bū
do vyrus.

New Yorke, pavyzdžiui, 
areštuota daug vyrų, kad 
jie lytiškai užsiėmė su jau- 
nametėmis mergaitėmis, že
miau 16 metų amžiaus. 
Turėti lytinius santykius 
su tokia yra laikoma krimi
naliu, baudžiamuoju nusi

ŽIŪRONŲ PAGERINIMAS
Paprasti akiniai sumaži

na žmogui šviesą keliais 
nuošimčiais. O sudėtiniai 
prizmiški žiūronai iki šiol 
nuimdavo 45 procentus at
einančios akim šviesos. Tai 
daugiausia todėl, kad pa
tys stiklai daug šviesos at- 

į gal atmušdavo. Bet pasku
tiniu laiku Amerikoje at
rasta būdas taip stiklų pa
viršių apdirbti, kad viso su- 
sieikvoja jau tiktai 10 pro
centų tos šviesos.

Šis atradimas yra laiko
mas karinėje slaptybėje. 
Juom būsiąs pagerintas 
įmatymas priešų per priz- 
miškus žiūronus, kuriuos 
naudoja desėtkai tūkstan
čių Amerikos karininkų.

Vaizdas iš Paryžiaus priemiesčio, kuomet ji aplanke Amerikos lėktuvai ir bom
bardavo amunicijos fabrikus.

TARAKONU VEISLES AMŽIUS IR PAPROČIAI e-
Kai kurie gamtmoksli- 

ninkai sako, kad tarakonas 
esąs seniausias, laisvu oru 
kvėpuojąs, ant žemės gyve
nąs “sutvėrimas.” Iš senų
jų tarakonų palaikų jie spė
ja, kad jau pirm 216 milio- 
nų metų buvo tarakonų, be
veik taip išsivysčiusių, kaip 
ir šiandieniniai bambatie- 
riai, arba “prūsokai.”

Pastebėta, kad tarakonai 
nesipeša vienas su kitu. Ne 
bergždžiai jų veislė tiek mi- 
lionų metų gyvena. Jie pa
tyrė, jog tarpusavyje peš
tis neapsimoka.

Gyvių tėmytojai teigia, 
kad vienas tarakonas, gir
di, gerbia kito tarakono tei
ses.

Ne visiem žinoma, kad 
tarakonai yra vikrūs bla
kių medžiotojai. Jie turį 
begalinį apetitą į blakieną. 
Vadinasi, tarakonai neno
rėtų apleisti kambarių, kur 
gali blakių pasigauti. Bet 
jeigu kita tarakonų giminė 
atvyksta į tą apartmentą, 
tai senieji jo tarakonai ne
sipeša su atėjūnais, o ra
miai išsikrausto į kurią ki
tą žmonių patalpą.

Nors blakė yra nepapras
tas tarakonui gardėsis, bet 
šiaip jis ėda bile ką: čeve- 

rykų odą, vaksą, knygų ap
darus, plaukus, vilnas, o 
kai tikrai išalkęs, tai mėgi
na pagraužt net miegančio 
žmogaus nagų ar blakstie
nų.

Tarakonas, kiek patirta, 
gali išgyvent 76 dienas be 
jokio maisto, bet kadangi 
jis faktinai viską ėda, tai 
jam nėra reikalo pasnikau- 
ti. Yra, tačiaus, vienas

AR ŽINAI, KAD?-
Alaskos paukštis ptarmi

gan (panašuš' į kurapką, 
tiktai šiek tiek didesnis), 
Žiemos . laiku būną baltas 
kai sniegas, b vasarą —+ ru
das kai šiaurės tundra.

Oro kelias iš San Fran
cisco iki Japonijos per Ale- 
utų salas yra 1700 mylių 
trumpesnis, negu kelias tie
sia linija per Hawaii salas.

Australija su 7 milijonais 
gyventojų dabar maitina 12 
milijonų žmonių. Visi Jun
gtinių Tautų kovūnai, esan
ti piet-vakariniam Pacifike 
dabar valgo Australijos ir 
Naujosios Zelandijos duo
ną.

maisto produktas, kurio ta
rakonas baisiai nemėgsta. 
Tai agurkas. Nežinia, ką 
tokio jis turi prieš agurką, 
bet labai vengia šios daržo
vės.

Tarakono akys yra sudė
tinės; susidaro iš 1,800 
akučių, kaip kokių krišto- 
liukų, ir jis plačiai mato, 
ne tik priekin, bet ir iš šo
nų. Jis taip pat galįs ma
tyt ir patamsy j.

Tai yra gajus gyvūnėlis. 
Jeigu jis netenka nosies ar 
kojos, tad per kiek laiko at
auga jam nauja nosis ar 
koja.

Apart žmogaus, tarako
nai turi ir daug kitų prie
šų. Juos lauke gaudo var
lės, ežiai, paukščiai, drie
žai, vapsvos, o namie tara
konus medžioja žiurkės ir 
dažnai katės.

Tarakonai nukenčia ir 
nuo mokslinio žmonių žin
geidumo. Tarakono kūnas 
ir visas jo organizmas turi 
tokį dailiai-aiškų sudėjimą, 
kad studentai laboratorijo
se daug tarakonų skrodžia, 
pjausto ir; per padidina
muosius stiklus žiūrinėja, 
kaipo pavyzdį daugelio 
vabzdžių organizmo abel- 
nai. N. M.

Ne visi tinkamai įvertina 
šaunų būdą ir gabumus jū
rininkų, tarnaujančių pre
kiniuose Amerikos laivuose. 
Kai kas dar pamano bei1 
pasako, būk į prekinį laivy
ną einą tik tokie, kurie ne
tinką kariniam laivynui.

Visai kitaip apie juos at
siliepia admirolas Land. 
Jis, andai- atsilankęs j pre
kinių jūrininkų pieštų pa
veikslų parodą Washingto
ne, pareiškė:

“Šių paveikslų puikumas 
nenustebins nei vieno žmo
gaus, kuris pažįsta preki
nius jūrininkus. Jie nuo 
amžių yra 'piešybos meist
rai, taipgi ir dainos meis
trai. Duok tik jam virvės 
galą ir audeklo gabalą, o 
pamatysi, ką prekinis jūri
ninkas gali iš jų padaryti.”

Minimoj parodoj) buvo iš- 
statyta 79 jūrininkų paga- penicillinas nėra gana ap- 
minti paveikslai, tapyti valytas, bet jis vis tiek pui- 
aliejinėmis maliavomis ir kiai tarnauja kaipo vaistas 
piešti vanden-spalvų da- i apkrėstoms žaizdoms, skau- 
žais. Už tai vienas jūrinin-1 damai gerklei, veido kiau- 
kas gavo $250 dovanų, an- rymių uždegimui ir tt. Tin- 
tras $150, trečias $100, o karnas penicillino apvaly- 
kiti po mažiau. Vieni pa-imas tai ilgas ir brangiai 
veikslai buvo piešti vadina- lėšuojąs darbas.
mų tikrųjų amerikonų, ki-| Valdžios įsakymu, visas 
ti ateivių. Be kitko, atžy- \ grynasis penicillinas, dir- 
mėta ir velionio jauno ne-ibamas naujoviškose labora- 
gro jūrininko C. C. Hilloį tori jose, dabar yra skiria- 
piešiniai. Jis pernai žuvo imas tiktai ginkluotoms A- 
su savo laivu, kurį nuskan-1 merikos jėgoms.
dino vokiečių submarinas.

Į šią prekinių jūrininkų 
parodą atsilankė generolas 
Hershey, Aukščiausiojo 
Teismo vyriausias teisėjas’riose žuvo 174 žmonės; o 
H. F. Stone ir eilė kitų žy- 1942 metais įvyko tik pen- 
mių asmenų. O apie tuos kios didelės nelaimės, pra- 
jūrininkus artistus admiro-i rijusios 120 gyventojų.
las Emory S. Land dar štai 
ką pasakė: 1 Alaskoje gyvena 1 žmogus

“Tai dalykas, kuris džiu- ant 10 ketvirtainių mylių 
gina ir drąsina Amerikos, teritorijos; pačiose gi Val- 
žmones. Amerikiečiai žino, stijose gyvena 413 žmonių 
jog šie per jūras keliaujam ant 10 ketvirtainių mylių, 
tieji karo darbininkai ne i Anglijoj ant tokio žemės 
tik pristato būtinus perga-! ploto gyvena 6,850 žmonių, 
lei reikmenis, bet jie dar:o Japonijoj — 3,750. 
taip nepaiso žiūrinčiu Jiem i -----------------
akisna pavojų, kad jie su-i Pernai metais anglų la- 
geba laisvomis nuo darbo kūnai viso numetė 136,000 
valandomis piešti tokius tonų bombų į Vokietiją.

meniškai didžius paveiks
lus. Tatai parodo jų pasi
ryžimą savo pareigas gerai 
atlikti ir tuo pačiu metu 
pilnai išlaikyti laisvę taip 
artistiškai pareikšti savo 
asmenį, kaip jiems patinka. 
Taigi jie ir gabena per jū
ras reikmenis, piešia pui
kius paveikslus ir spjauna 
ant naciu submarinų.”

J. C. K.

PAPRASTAI GAMINAMAS 
PENICILLINAS

New Yorko Willard Par
ker ligoninėje yra dirba
mas iš rudojo cukraus ir 
tūlų chemikalų buizos pelė
sių penicillinas, veiklesnis 
vaistas, negu garsiosios 
sulfa gyduolės.

Ligoninėje pagaminamas

1943 metais Jungtinėse 
Valstijose įvyko 8 didelės 
angliakasyklų nelaimės, ku-

Minersville. Pa.
Dienraščio Laisvės vajui pa

sibaigus aš jaučiuosi ne kaž
kiek nuveikęs, bet prie tokių 
aplinkybių, kokiose randuosi, 
tai mano vajaus darbas ir ne
galėjo duoti daugiau vaisių. 
Tariu nuoširdžiausią ačiū dd. 
Urbonui iš Ashland ir St. Kur- 
žinskui iš Mahanoy City už 
pagalbą mano vajaus darbe. 
Nors aš nieko iš dovanų nelai
mėjau, bet energijos tolimes
nei darbuotei daugiau gavau.

Nors vajus pasibaigė, bet aš 
vis jaučiuosi, kad mano dar
bas dar nepasibaigė. Dar yra 
mūsų skaitytojų, kurių pasi
baigę prenumeratos, dar rei
kės pasidarbuoti atnaujinime 
ir gal galėsiu surasti vieną, ki
tą naują skaitytoją. Laike va
jaus gavau keturis naujus 
skaitytojus. Užsiprenumeravo 
ir Lietuvių Politinis Kliubas 
Laisvę, kur nariai yra įvairių 
minčių ir* pažvalgų. Bet jie 
didžiumoje yra sunkaus dar
bo žmonės, kurių gyvenimo 
reikalai yra vienodi. Kliube ir 
yra darbininkams proga pasi
skaityti įvairią spaudą, padis- 
kusuoti savo tarpe, padaryti 
rimtas išvadas, kuri spauda at

stovauja jų reikalus, ir kuri 
yra priešdarbininkiška.

Kas liečia tų draugų, kurie 
laike vajaus neatsinaujino sa
vo prenumeratas dėl vienos ar 
kitos priežasties. Gal kaip kur 
buvo ir taip, kad aš laiku ne
atsilankiau, tai stengsiuos da
bar pasidarbuoti.

P. Eidukas aukavo $1 ir pa
vedė paskirti Laisves šėrinin- 
kų suvažiavimui. A. Jurevičius 
užsimokėdamas metinę pre
numeratą padavė $10 ir Hfė- 
mė grąžos. Sako, jūs ten pri- 
duokite mano auką, kur yra 
svarbiausias reikalas, ar tai 
lietuvių jaunuolių pundeliams, 
ar lietuviams raudonarmie
čiams, kurie mušasi, kad išlais
vinti Lietuvą iš ilgaamžio mū
sų priešo vokiečio pavergimo.

Kas gi yra tie draugai ? Tai 
sunkaus darbo angliakasiai. Iš 
Eiduko stubos jau 4 jaunuo
liai yra karo uniformoje ir 
tarnauja Dėdei Šamui. A. Ju- 
revičįų du sūnūs jau seniai yra 
armijoj. Vienas buvo Afrikoj 
karo fronte, o dabar yra Ita
lijoj. Ir trečias, paskutinis sū
nus jau šaukiamas į karo tar
nybą. Daug nereikia aiškinti, 
kaip tokie tėvai jaučiasi. Bet 
jie žino, kad kito kelio nėra 
gaisrą pasaulyj užgesinti, kaip 
tik priešą apgalėti ir sumušti.

Taigi, tie darbininkai, kurie 
savo spaudą skaito, tai ją ir 
remia, nes jie žino, kad ji pa
duoda teisingas žinias. Jie ži
no, kad darbo žmonės šioj ko
voj prieš hitlerišką barbariz
mą yra vyriausia jėga.

Todėl aš ir statau klausimą 
tėvams, minersvilliečiams lie
tuviams, kurių virš 300 sūnų 
yra karinėje tarnyboje: Kodėl 
jūs nesistengiate sužinoti iš 
darbininkiškos spaudos teisy
bės, už ką jūsų sūnūs kovo
ja, už ką jie yra karo fronte? 
Ir kokiu būdu bus tik praša
lintas karas iš pasaulio ir tas 
žvėriškas mūsų priešas hitle- 
rizmas ir jo talkininkai?

J. Ramanauskas.

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo
Petras Plokštis prirašė du 

naujus narius, be to, d. Plokš
tis darbuojasi platinime lite
ratūros, jo gražų darbą visi 
įvertina. Draugas Bakšys sa
kė, kad čielą virtinę atnauji
no Laisvės skaitytojų. Aprič 
šio gražaus darbo, d. Bakšys 
yra sekretorius mūsų didžios 
ir garbingos Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų broliškos draugijos. 
Čia jo priežiūroj yra visi ser

ganti draugijos nariai, kas rei
kalauja labai daug darbo.

Draugas Janulis labai sirgo 
šalčiu, bet dabar jau pasvei
ko ir sakė stos į vajų gavime 
naujų narių, nes pernai jis 7- 
tam apskr.1 pralenkė visus va- 
jininkus, prirašydamas 22 nau
jus narius ir LLD 11 kp.

Nutarta išrinkti atstovai į 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Tarybos Worcesterio sky
rių. Išrinkti šie: J. Skliutas, A. 
Pilkauskas ir P. Sadauskas.

Raportas iš 1943 metų kp. 
veiklos buvo išduotas per J. 
M. Lukas ir S. Janulį. Pasiro
dė, kad gražių darbų ir finan
sų sukelta dėl pažangaus dar
bininkų judėjimo, čia noriu 
atkreipti dėmesį į mūsų apy
linkes, kad visi ateitumėt į 
prakalbas, kurias rengia Lie
tu viii Darbininkų Susivieniji
mas, 57 kuopa. Prakalbos 
įvyks 19 d. kovo, 29 Endicott 
St., apie 7 vai. vakare. Laiko 
yra į valias, visi nepraleiskit 
šios progos, nes kalbės Jonas 
Gasiunas, Tiesos redaktorius.

Tik keliolika dienų praėjo, 
kaip mirė d. Vincas Norkus. 
(Norkevičius). Draugas Vin
cas buvo narys LLD 11 kp. ir 
Laisvės skaitytojas, per visus 
laikus, nuo pat įsisteigimo LLD 
ir Laisvės, ir buvo narys Lietu

vos Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos; narys Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 57 
kuopos. ,

Drg. V. Norkus vedė gražų 
laisvą gyvenimą, todėl turėjo 
daug draugų ir gražiai buvo 
palaidotas. Paliko nuliūdime 
savo gyvenimo draugę, dukterį 
ir sūnų. Sūnus tarnauja Ame
rikos ginkluotose jėgose už jū
rų ir dar nežino apie mirtį sa
vo tėvo. Drg. Norkus buvo 
laisvas nuo religinių prietarų, 
taip ir buvo palydėtas į amži
ną poilsio vietą.

Lai būna lengva tau, Vin
cai, šaltoji žemelė!

Draugei Norkienei, jūsų 
dukrelei ir sūnui mano širdin
giausia užuojauta šioje jūsų 
liūdnoj valandoj.

J. M. L.

Pittston, Pa.
Vasario 20 dieną buvo reng

ta Lietuvos “nepriklausomy
bės” minėjimas. Prakalbas 
atidarė bažnytinis choras, o 
paskui sekė net 4 kalbėtojai. 
Miesto majoras sakė, kad visi 
turime remti Roosevelto val
džią. Vargiai jis žinojo, kad 
rengėjai neturi tokį tikslą. Kal
bėjo ir teisėjas Flaner. Jis kal

ba labai išdidžiai, kad sunku 
ir suprasti.

Ant galo buvo perstatytas 
Šimutis, Draugo redaktorius. 
Jis niekino Sovietų Sąjungą, 
žinoma, jis dabar neatsimena, 
ką jis seniau kalbėjo, bet mes 
atsimename. Tada jis keikė 
Sovietų Rusiją, sakė, kad jos 
kareiviai netikę, kad žmonės 
badu miršta, kad vienas lietu
viškas karininkas išmuštų 
šimtus tūkstančių rusų karei
vių, kurie yra šautuvus ant 
virvukių pasirišę.

Dabar tą žioplystę šimutis 
negalėjo pasakoti, jis sakė, 
kad rusai labai gerai kariau
ja, bet iš kitos pusės niekino, 
būk rusai grūmoja Lietuvos 
laisvei, kad jie ateina išvyti 
vokiečius, bet savinasi Lietuvą. 
Tai vėl melavo, nes rusai vi
sai Lietuvos nesisavina, tik 
Lietuvos žmonės nori būti lais
vi, tai tas liaudies priešams 
Amerikoj nepatinka ir jie už 
tai niekina Sovietų Sąjungą ir 
baugina žmones “bolševikais,” 
kaip Hitleris daro Europoje.

Kalbėjo ir kunigas, bet apie 
jo kalbą neverta nei vietos 
laikraštyje užimti. Rinko au
kas, sakė, kad surinko $40. 
Matyti, kad jiems nenori žmo
nės pinigų duoti, mat, savo 
laiku Vilniaus vadavimui su-

Waterbury, Conn.
ALDLD 28 k p. narės mote* 

j rys rengiasi prie apvaikščioji- 
mo Tarptautinės Moterų Die
nos aštuntoje kovo. Šiame ap- 
vaikščiojime turėsime dvi mo
teris kalbėtojas, S. Sasną iš 
Brooklyn, N. Y. ir K. Stanis- 
lovaitienę vietinę.

Tadgi kviečiame visas wa- 
terburietes moteris ir vyrus da
lyvauti prakalbose apvaikš
čiojant moterų dieną.

Prakalbos įvyks trečiadienį, 
8-tą kovo (March), 7:30 vai. 
vakare, 103 Green St., apati
nėje svetainėje. Tad gi, dar 
kartą norisi priminti, ypatin
gai moterims, nebūkime apsi- 
leidusios, atsiminkime, kad 8- 
ji diena kovo mums moterims 
svarbi ir mes apvaikščiokime 
iškilmingai. Tad visos mote
rys dalyvaukime prakalbose, 
o taipgi pakalbinkite ir pa
žįstamus. Jžanga į prakalbas 
veltui!

Užkviečia Rengėjos.
1 ........................................■■ —■',l »■■■' ■'■■■■■ 1 1 ■

dėjome $300, bet Vilnių jie 
neišvadavo, o tik Raudonoji 
Armija jį išlaisvino ir Lietuvai i 
grąžino.

Paskui jaunimas šoko, o se
niai skirstėsi.

M. K.
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WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 963 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the .Alcoholic Beverage Control 
L&W at at 3225 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to-be consumed 
off the premises.

SAMUEL REIBEL 
8225 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby ^iven that License No. 
L 983 has been issued to tho undersigned 
to sell M-ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3 Seigel Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L X030 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 182 A Sumner Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 495 has been issued to the undersigned 
tp sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 361 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County Pf Kings, to be consumed 
off the premises.

NAT SPERLING
Brooklyn, N. Y.361 DeKalb

NOTICE is 
L 1321 
to sell 
Section

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under

County 
premises.

has
wine and liquor

107 of the Alcoholic Beverage Control 
581 Grand St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

684 Grand
WILLIAM WILKS

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE' is hereby given that License No. 
has been issueci to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
121 Montague St., 
of Kings, to be

L 775 
to sell 
Section

County 
premises.

WILLIAM II. VAN
124 Montague St..

Borough of B'klyn, 
consumed off the

VLECK. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1004 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
IjiW at 482 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR. J. RYAN. JR.
482 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 104 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 297 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ATLANTIC WINE & LIQUOR CO. 
297 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 534 has been issued to the Undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 — 7 th Ave., Borough of 
Brooklyn. Courtty of Kings, to be consumed 
off the premises.

STANLEY RUBIN
Brooklyn, N. Y.7 th

NOTICE is 
L 695 has 
to sell wine ___ ....__ _  ____ ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under
Law at 1434 Nostrand Ave., _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & LIQUOR 
STORE

1434 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 207 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA & JOSEPH FINKELSTEIN 
IMarine Wine & Liquor Store)

1961 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

INCORPORATED
18 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 911 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

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

HARRY SINGER
(Park Circle Wine & Liquor Store) 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 587 has been issued to the undersigned 
t<> sell wine and liquor at _ 2..
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LAw at 43 Schermerhorn St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES LOFFMAN 
(Boro Hall Liquor Store)

43 Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.

retail under

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 838 ‘ - - -
to sell 
Section
Cduhty

has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under, 

107 of the Alcoholic Beverage Control 
4906—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw «t 34 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, INC. 
84 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to tho undersigned 
to Hell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

• La* at 3901 -5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL B. NOVOK
901—5th Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby givfen that License , 
L 254 has been issued to the undersigried 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LUW jat 408 Jay St., Borough of Brooklyn;

the

No,

County of Kings, to be consumed off 
prefaces.' , ...

KURLAND LIQUORS,. INC.
408 Jay St.. Brooklyn
NOTICE is hereby given that License

N.

- .- - . - ----- . V - - —     -. — —. - bl 0.
I# 7?5 has been issued to the undersigned 
to iwrtl 1 vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
IzSw • at 1133 Washington Ave., Borough of 
Brooklynt County of Kings, to be consumed 
Off the premises.

RAY WOLFF
1138 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
h 1370 hax been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 

---------15*7 4k- AU-L-11- ___1.--I

Law at 245 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER 
(Project Liquor Store)

245 Graham Ave.. Brooklyn. N. 'Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 h*a been issued to the undersigned 

WO sell wine and liquor at retail under 
poet Ion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 998 — Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premise*.

SCHM UK LEWS 
Wine & Liquor Store, Inc.

998 Flgtbuitr Ąva., Brooklyn, N. Y-

iMHMMi

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 728 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1239 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM HARKAVY
1239 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor_ ....... .......
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080 — Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1080 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 348 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243-45 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, . to be consumed 
off the premises.

JULIUS GEHER
(D-B-A Bedford Liquor Store) 

1243-45 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wirie and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet* 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn. County pf Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES QUARTARARO 
1325 DeKalb A.ve.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 212 Berry St.—112 No. 3rd St.. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

A. SZYMASZEK 
212 Berry St..
112 No. 3rd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

387

the premises.
• JOHN KOLASINSKI
(The Old Oakland Tavern)

Oakland St., Brooklyn. N.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4178 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at(____  ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 368 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED MESCHONAT
368 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 6078 has been issued to the 
to sell beer, 
Section 107 1 
Law at 964 
County of 
premises.

HALSEY 
Owen

964 Halsey St.,

License No. 
undersigned 
retail under, wine and liquor at 

of the Alcoholic Beverage Control 
Halsey 
Kings,

St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SPIRITS, INC. 
Boyle, Pres.

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 6032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Nassau St., Borough of Brooklyn. 
County of -Kings, to be consumed on 
premises.

109 Nassau
MARY L. SERAO
St.. Brooklyn, N.

hereby given that

the

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE i
RL 1550 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4301—4th Ave., Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

4301 —

JOSEPH T. McGOUGH
D-B-A McGough Bros.

4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 1255 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 — South 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHEW SIMON
426 — South 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1301 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1244 has been issued to the undersigned 
to sell b^er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 323 
County of 
premises.

323 Grand

Grand 
Kings,

JOHN 
St..

St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

VALEN, JR.
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ ,____
RL 1328 has been issued tb the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO LICAROLI
196 Johnson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beet-, wine and liquor at retail Urider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the

THOMAS 
2041 Fulton St. 
20 Somers St.,

premises.
ALLEGING

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor'at retail under Section 107 - ■ ■ - . - .
Law at 444 
QoUrfty of 
prctblscs.

441 Melrose

of the Alcohdlic Beverage Corltrbl 
Melrose St.. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ETTORE WEGLER
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License ^No. 
RL 4302 has been issued to the undersigned 
to, sėli beer, wine ahd Hqbbr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T aw at 628 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prenrilses. .

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N.1 Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 4283 has been issued tb the undersigned 
V Z, L, Zl I I ■ . A - . . ■ — —— ** . ! 1 I M Z. X 1 1 * ■ —. 1 ..

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed

Law at 864 
County of 
premises.

861 Utica
MEYER KRQSNER 

(Butch’s Bar & Grill) 
Ave.. Brooklyn

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1385 has i>een issued to the undersigned 
to sell l>eęr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 . South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. [ ,

WALTER AMBROSE 
406 South 8rd St, Brooklyn, N. Y.

i .................

NOTICE is hereby given that License N°< 
RL 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 ___.. ~ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN

Henry St., Borough of Brooklyn,

44 Henry

J. & EDWARD T. AYLWARD, 
(Al’s Tavern) 

Brooklyn, N. Y.St.,

NOTICE is hereby given that Liponsp No. 
RL 5114 has been issued to the undersigned 
tri sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 So. 5th St., & 404 WjTho Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI 
57 So. 5th St., 
404 Wythe Ave., Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is hereby given that Licence Np. 
RL 1474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law- at 1515-13 — 69th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
1515-13—69th St., Brooklyn, N. Y.

69 th St., Borough of

NOTICE ią hereby given that License No. 
RL 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine dnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lipensp No. 
RL 5489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Throop Ave. & 574 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the promises.

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

15 Throop Ave., 
571 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 Broadway & 321 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be

Brooklyn. N. Y. 384
321

consumed on the premises.
HARRY GRAFF

(Kingsley Bar & Grill)
Broadway, 
Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 1048-61 Ocean Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

PARKVILLE AMUSEMENT CORP.
1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąil under 
Section 107 of the Alcoholic BeVerdgo Cbntrol 
Law at 284 
County of 
premises.

Scholes St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to

CHARLES
284 Scholes St.,

be consumed on the
VIGUNAS

Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081-83 Flatbush. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081-83 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 452 E. New York Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 914 
County of 
premises.

Broadway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

LAUKUSMATHIAS 
(Oasis Bar & Grill)

Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1812 has been issued to the 
to sell beer, wine and' liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1540 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisses.

THE ALPS INN, INC.
1510 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4 6 
County of 
premises.

and liquor at retail under

Smith 
Kings,

st., 
to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

46th SMITH
46 Smith St>,

ST.. INC. • 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 125 
County of 
premises.

of the Alcoholic Beverage 
Wythe Ave., Borough of 

Kings, to be consumed
Control 
B'klyn, 
on the

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

hereby given that License No.NOTICE
RL 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 13 Moore St., & 20-22 Leonard St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
be consumed on the premises.

LEO’S BAR & GRILL ,
13 M oorc St.,
20-22 Leonard St., Brooklyn, N.i

to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 180(1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 86 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
86

the premises.
LUCIA VON MINNEN

Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4 256 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
281

the premises.
CLIFTON BAR & GRILL, INC.

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 63 York St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

63 York
JOHN J. HAGGERTY

St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 1578 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conlrril 
Law at 261 -5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

261—5th
FOX’S RAIL, INC.

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4256 has Been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 343 Broadway Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1766 has been issued to the undersigned 
th Sell beer, wino and liqUor at retail urider 
Section 107 of the Alcoholic Beverrige Control 
Law at 38 Brigart St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

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

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1289 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, wlrib and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I41W at 47.3 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY MISUNAS 
(Paramount Bar & Grill)

Grand St., Brooklyn, N.

the

473 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 147 Thames St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

isc9»
JOHN WIGNES & JOSEPH SHAPOLAS 

147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1261 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcojiolic Beverage Control 
I,aw at 3608 Clarendon^Road, Borough of 
Brooklyn, County of KingnA to be consumed 
on the premises. I

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5111 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMERALD ISLE SUCCESSORS, INC. 
5111 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL- 5485 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD
1291 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Wythe Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Sheridan Park Tavern

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer\ wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 188-190 Grand >, Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
on

to be consumed
the premises.
GYMNASTIC ASS’N of 

ALLIANCE NEST 
OF WILLIAMSBURG!!, INC.

18S-190 Grand St.. '■ Brooklyn, N. Y.

POL. FALC.
No. 14

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserole St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

52

JOHN SADESKY & 
STANISLAWA SADESKY 

D-B-A Twentieth Century 'Tavern 
Meserolo St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiite and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

FELICE MANCARUSO
55—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1487 has been issued to the undersigned 
to sqll beer, wine arid licjuor at retail under 
Section 107 of the AJcoholic Beverage Control 
Law at 35 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5311—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed’ on theCounty of Kings, to be consumed’ on 
premises.

SETTEMBRINO NATALE
Gisberto DeRosa, Vincent Miniaci

5311—3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License Nb. 
RL 1826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Drigs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Y.

35 So. 3rd

So. 3rd St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

LOUIS FREEMAN
St., Brooklyn, N. Y.
hereby glveh that License No.NOTICE is hereby glveh that License No. 

RL 4106 has been issued tb the undersigned 
to sell lieer, wine 4>id IkįUor.at retail under 
Section 107 of the Alcohdlic Beverage Control 
Law at 190-192 Rogoi-s Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY
190-192 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giyeri that License No. 
RL 4086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139—58th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL MAGNET, INC. 
139—58th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 4098 has been issued, to the Undersigned 
to sell Beer, wirie arid liqiior at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE
3622 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and lidiior at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2254—86th St., 
County of 
premises.

2254—86th

Kings, to

HAROLD
Bay Bar 

St.,

Borough of Brooklyn, 
Be consumed on the

WEISS
& Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5660 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 90-92 Church Ave., 472 McDonald 

Borough of Brooklyn, County of Kings 
consumed on the premises.

JOHN F. ESCMANN 
Beverly Tavern 

Church Ave.,

Ave., 
to be

90-92
472 McDonald Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5694 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 577—4th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE A.
577—4th Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
O’REILLY

Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

MATEUŠAS SIMONAVICWS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alkoholie Beverage 
Law at 804—Third Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK KLONOWSKI 
Third Ave., Brooklyn, N. Y.

Control 
B’klyn, 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2210 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OETJEN’S OF BROOKLYN, INC. 
2210 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

801

NOTICE is hereby given that Licertse No. 
RL 1857 has been issued to tho underlgned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6801—Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LION’S DEN, INC.
6801—Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Broolclyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GkANKA
520 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
pavieniu 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

Rei- 
ir

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Av» 

prie Chauncey St., Broadway Lin- 
TeL GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinė* 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NČTICE is hereby given that License No. 
RL 4312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS CHENEL
McEvoy’s Tavern

46—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1700 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY FINKELSTEIN 
Broadway Tavern

1700 Broadway, Brooklyn, N. Y.F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN. N Y

Suteikiam garbingas laidotnve*

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

nai visose dalyse mieste

Tel Virginia 7-449H

J. GARŠVA
Grabnrius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių* 
[šbalsamuoja ir laidoja nr> 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINI

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius u ka 

rietas veselijom. krikštynom 
ir kitkam.

23J BEDFORD AVENUF
BROOKLYN

Telephone? EVergreen R-OTTit 
....  ..- -y

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

sunkus pristatymas anglies <

Mes taipgi aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuo 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
BROOKLYN. N. Y496 GRAND ST

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambaryj 
užėjimui grupėms 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan 
dos dieną iki vėlai

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

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
Third Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the
WILLIAM
Ave.,

NOTICE 
RL 1880 
to sell beer, wine and liquor at retąilunder 
Section 107 
Law at 552 
County of 
premises.

Third
MAGUIRE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wind and liquor at retail_rindcr 
Section 107 of the 
Law at 266 Court 
County of Kings, 
premises.

SA BATO ______________
(Mondialc Restaurant)

266 Court St., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Bevertlge Control 
St., Borbugh of Brooklyn, 
to be consumed on the 426 SO. 5th STREET
SCALA. D-B-A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5101 has been issued to the undersigned 
tb sell bfeer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 110—7th Ave., .
Cdtinty of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROCKVILLE
110- — 7th Ave.,

Borough of Brooklyn,

REST., INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6298 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor , at retail Under 
Section 107 of the, Alcoholic, Beverage Control 
Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. , . j •

ESTHER WEINBERGER
520 Flushing AvC., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nck 
RL 5150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor nt' retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6024—t4th Ave., Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

6024 -14th

Kings, to be consumed on
ANTONIO TIRELLO 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _____ „
RL 4130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
f f. J A . ,z-v 11 za Vazxt 1U’LLm

County of 
promises. 
ANTHONY

594 Union

NOTICE

consumed onKings, to
VERRUTO & JAMES CURCIO 
(Miami Restaurant)

Ave., Brooklyn, N, .Y.

... hereby given that 
has been issued to the 

to sell beer, wine and liquor at . ... ........ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Gteone 
Kings,

License No. 
undersigned 
retail under

Law at 1480 Myrtle Ave. & J 352 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed pn thp premises.

ALFRED VOLLMERDING 
Greene Tavern

1439 Myrtle Ave. 
1352 Greece Ave firobįlyUi

BROOKLYN. N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. ĖVergrėen

CHARLES J. ROMAM
(RAMANAUSKAS)

ifriifttoiiirn im ■

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie tfiari^ dieną 
ar naktį, greit suteiksi
mu modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa-
tarnavimu ir kainomis

būsite patenkinti

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar £110

I GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas ±

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti Ir pasišokt* 
užeina pas "Green Star Bar and Grill,’’ neš žino 

kad visddos bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį
V TEIKITE PASIMATYTI ŠU GYVIAIS 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNF

į 159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro*

-4-. _ __  .. ‘____- .. ___ ______ - - - ---- ■■ ------ ■----- • -- -- 1-- •> —-- -

BROOKLYN, N. Y
Telefofias EV 4-8691-

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzamitiuojam akis, rašome receptus 

nupieštam planus.
Daionie ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame dar$ regėji
mo i .
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

pAtaišymus viršaus

394-398
OPTOMETRISTS
S.Y BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-Š312



Penktas Puilap;

Kings, to REIKALINGI
HENRY

MERGINOS-MOTERYS301 Court

1 Kent

PAPRASTI DARBININKAI
AP VALYTO J AI

Brooklyn, N. Y

NEW JERSEY GYVENTOJAI73 VARICK ST

VYRAS MERGINOS-MOTERYS
18—60 AMŽIAUSGREIT REIKALINGI

PAPRASTI DARBININKAI(60)

VICTOR AMŽIAUS 25 IKI 50>0 Stone

(56)the Atdari
APVALYTOJAI Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

FABRIKO DARBININKAIVALYTOJAI
PARK PAPER BOX CO

EVergreen 7-4230

OGI MERGINOS
U.S. EMPLOYMENT SERVICE

VYRAI IR BERNIUKAI FEMALE
CityBrooklyn

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
(55)

the

JAUNOS MERGINOS
VYRAI AR MOTERYS

VYRAI darbas. Malonus.

INDŲ ATĖMĖJOS

SCHRAFFT’S
HOWARD JOHNSON CO

LAIVŲ APTARNAUTOJAI(58)
KREIPKITĖSFABRIKO DARBININKAI

VIEŠBUČIŲ DARBININKES

VYRAIBERNIUKAI

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y PATYRIMAS NEREIKALINGASREIKIA PROSYTOJŲ

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI

PINEAPPLE ST., BROOKLYN. N.Y,

PRANEŠIMAI MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskuČių (blouses)

(58)

MONTELLO, MASS MERGINOS60c

85c

VIRĖJOS

SCHRAFFT’S

Cleveland
MERGINOS

(55)
MERGINOSkailiu $2.35. Bet jeigu pirksi šį

Service Dept. (7-tos lubos) 
Matykite Mr. THOMPSON

beeecker
33 BLĘECKER

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIM1

Borough of Brooklyn 
be consumed on th<

NOTICE
RL 1359

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

FOODS
BROOKLYN, 6, N. Y.

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

Canal Street Stotis—visos subVėš

, wine 
of the 
Smith 
Kings,

iMWWfrWiWiWi**- iWnr* *' .V • sM;

MERGINOS-MOTERYS

!nd Ave. (karnp. 22nd St.

THOMAS 
Ave.,

DOMENICO SCOTTO 
St., Brooklyn

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

CHIANESE
Brooklyn

VYRAI—VYRAI

1105 Myrtle

McGRATII & 
CARNEY 
Anvil Inn) 
, Brooklyn

MERGINOS—MOTERYS

ROACHE
Brooklyn

24 MORTON ST., BROOKLYN.

būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

TUOHY
Brooklyn, N

LOUIS
201 Wyckoff Ave.,

JOSE ARAZOSA
Ave., Brooklyn

MARN
Brooklyn, N.

HYMAN STERMAN
Clinton Beer Distrs.
Ave., Brooklyn, N.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTO J Al Dienom ar Naktim

’atyre yiltors reikalingi ,ant ilgų vyriškų 
kelnių. Būtiiias darbas. Laikas ir pusė už 

yięšląikiųs. Nuolat.
fg. co., 
JT.. N.Y.C.

to sell 
t ion 1 
Law 
Brooklyn 
off the

Be patyrimo. Lengvas fabriko darbas. 125.10 
pradžiai. 46% valandų j savaitę. Pakėlimai 

po dviejų savaičių. THE PRINCE CO., 
568 Broadway, N.Y. (Kamp. Prince St.).

‘ (54\

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS J 

HOUSEKEEPER

Automobilistai Stoja už 4-tą 
Rooseveltui Terminą

60c
85c

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

’ JOHN t. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

Lengvam
DIRBTI

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave, 
County of Kings, t 
premises.

FENTON
Brooklyn

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebui 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO

Kreipkitės po
145 Frelinghuysen Ave., Newark,

Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kuodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms

ALCOA Reikia Darbininkų 
MASPETH, QUEENS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

to sell wine 
the Alcoholic 
3IX Court 
County of 
premises.

fcoyal TypeWrftri* Co,
2 PARK AVE.

25c
25c

NOTICE
RL 4292

Kaipo rašomųjų mašinėlių statytojų, nereikia 
patyrimo iš anksto. Lengvas, Švarus darbas. 
GERA ALGA LAIKE LAVINIMOSI. -Proga 
pakilimui dirbant abiejuose karo ir talkos 

metu, puiki ateitis. Kreipkitės:

GEORGE A. BOWMAN
100 W. 42nd St.

NOTICE is hereby 
RL 4193. has been 
to sell beer 
Section 107 
Law at 42 
County of 
premises.

MITCHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave. Tavern) 

Ave., Brooklyn

VYRAI IR MOTERYS 
AMŽIAUS 17-48 

Patyrimas Nereikalingas.
Gera Alga ir Daug Viršlaikių 

Pastovus Darbas.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 165 has been issued to the undpisigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318 Grand St., 
County of Kings, to 
premises.

GRAND PARADISE 
318 Grand St..

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

wine

SUPERINTENDENT, garu šildomame apart- 
mantiniame name, Brooklyne, 1-inos lubos, 

Veltui kambariai su alga.

HORN! SIGNAL
Al A NU FACTORING CORP

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6816 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JONH P. GALLAGHER
6816 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

BALLROOM, INC 
Brooklyn, N.

16 IKI 50 METŲ 
Alga $22 j Savaitę Pradžiai 

Taipgi
TOOL IR DYE MAKERS

PAULINE BALKO
Ave., Brooklyn

ŲETER - PAUL, INC 
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

NOTICE 
WR 115 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
50 Slone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MARIE P. MESEROLE A-K-A MARIETTA 
MAZZARELLA—EXECUTRIX ESTATE OF 

Frank Lorenzo
50 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Newkirk Plaza & 600-2 E. 16th 
St., Borough of Brooklyn, Couqty of Kings, 
to be consumed on the premises.
4-5 Newkirk Plaza, 
600-2 East l'6th St

NOTICE is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Mokytis daryti artlficlales gėles; patyrimas 
nereikalingas. Gera alga linksmos aplinkybės.

TURINTI NUOVOKA PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS

186 EAST 123RD ST.
LEHIGH 4-9345

$2.00 
40c 

.. 15c 
10c 
25c

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1408A Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1501 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 6403-36 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 5th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

RITA MURIEL O'lT NEGRI 
701 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
WW 12; 
to sell wine at 1

Alcoholic

NOTICE is hereby given that License' No. 
DW 73 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 74 Sedgwick Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EPHRAIM A. KRACKOV 
Golden Dawn Wineries 

at 71 Sedgwick Street, Borough of Brooklyn,

Borough of Brool 
be consumed on

NOTICE 
RL 1554 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 470 Court 
County of Kings, 
premises.

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

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

NOTICE is hereby given that License No. 
C 71 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

432 AUSTIN PLACE, 
ARTI 144th ST., & SOUTHERN BLVD

JOHN QUIGLEY
7th Ave., Brooklyn

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 99—7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

NOTICE
RL 1690 ___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 524 Court St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. JOHN J. ACKERMAN
521 Court St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 203 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control .Law 
at 386 Troutman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

LIBERAL CIVIC CLUB. INC.
836 Troutman St., Brooklyn, S. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

RL 5210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
Section 107, 
Law at 51 
County of 
premises.

KEPĖ JOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE > 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MARIE P. MESEROLE A-K-A MARIETTA 
MAZZARELLA—EXECUTRIX ESTATE OF 

Frank Lorenzo
Ave.. Brooklyn, N. Y.

VYRAI IR BERNIUKAI
VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 

GERA ALGA

Borough of Brooklyn 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 93 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2071 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LaREINE VINEYARDS, INC. 
2071 Fulton St., Brooklyn, N

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Restaurant) 

13th Ave.. Brooklyn

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
Kent Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

zidento terminui.
Jie priėmė rezoliuciją, ku

ri sako, jog Roosevelto iš
rinkimas naujam terminui 
užtikrins greitesnį karo lai
mėjimu ir pastovi# taiką.

Borough of Brooklyn 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1577 has been.issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Pk., S. W., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Pk., S.W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La\v at 408 Jay St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STAR DELICATESSEN. INC.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i- 
RW 742 hi 
to sell beer and wine 
107 of tho Alcoholic 
at 1632 Nostrand Ave. 
County of Kings, to 
premises.

FRANK A.
1632 Nostrand Ave.,

540 W. 50th St.
Phone CIRCLE 7-5297

; given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 222-222-A 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.,
DAVID RAINSFORD/c MICHAEL TIERNEY 

(Blue Eagle Rest. & Bar)
222-222-A 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

wine 
the Alcoholic 

3712-14 
County of 
premises.

Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės 
mėnesj, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

hereby given that License No. 
; been issued to the undersigned 
and wine at retail under Section 

Beverage Control Law 
, Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 961 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. 
PATRICK 

(McGrath’s 
Coney Island Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN 
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

Front and Linden Sts. 
CAMDEN, N. J.

(8 min. iš Philadelphijos širdies)

Beverage Control 
Borough of Brooklyn 
be consumed on th<

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 244 Ixirimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbus Bar & Grill)

214 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

holesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Sedgwick Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EPHRAIM A. KRAKOV 
Golden Dawn Wineries 

74 Sedgwick St.. Brooklyn, N

BENDRAM FABRIKO DARBUI
Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierrepont St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

13th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MERGINOS .
Vikrios, statymui lengvų šviesai Įrengimų,
CRYSTALITE, 120 Freeman St., Brooklyn,

lengvam statymo darbui. Pokarinės progos.
FRNST, 106—7th AVĖ.

NOTICE is hereby given that License No. 
■RL 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1029-31 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

1500 BLOOMFIELD ST. 
HOBOKEN, N. J.

96-20 222ND ST., 
QUEENS VILLAGE, L. I

šeštos lubos
Bank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island
arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimų

fabriko darbūi,
KARIELIUS

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N.Y.C.

(65)

STtfc'LO DARlilRlNkAI
Patyrę prie ilratlnlų špilkų skrybėlėms ir 

guzijeams ir |.tr
MEYER JEWELRY & NOVELTY CO., 

*156 W. 84th St.

MOTERŲ REIKIA 
brinkimui naujų vilnonių audinių kavaikų, 

Nuolatinis darbas. M. ISRAEL &SONS, 
214 FRANKLIN ST.. GREEbTFOINT. 

BROOKLYN.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1437 .has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 304 Court St, 
County of 
premises.

HELP WANTE—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Aukštos klasės apartmentiniame name; geros 
darbo sąlygos; $117 | mėnesi.

Matykite Mr. Mezza, 2 Horatio St.
(65)

ą'. č’ielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona
pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada- 

ro jus nervuotu ir negali naktims užmig-
z ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub-

stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku- 
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta- 

t į ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo-
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi 
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic

i Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se- 
karnų dalykėlių ir tabletėlių:
1 ADIRON tkbiet^ės, kittle jaučiasi vi

sados pavargę 4rba turi mažakraujystę. 120 thb. $l..Ž>0, 300 tab. $3,00,
2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, AYtfttitiS, Netttitis, sudarytos 

iš Jūrų žolelių ir daugiau tūri mineralų tiegu vhiSiU’i ir daržovės. 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno sveikumo 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bdnkos už $2.75.

5. SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
6. PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi Dervuoti; 

už 500 tab. .$1.95.
7. Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 

žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 

gazų. 250 tab. $1:50.
9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.

Maistą ir vitaminus siuhčiarhe ph&tu į VisūS kitds miestus. Rašykite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas diėną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Control 
2107 Cortelyou Rd.. Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
BENJAMIN RUDOLPH 
Leon’s Wine & Liquors 

Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

FELIX GIULIANO 
(La Tosca Rest.)

42 Smith St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 78 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 o fthe Alcoholic Beverage Control 
Law at 373—9th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156—7th Ave, 
County of Kings, Jc 
premises.

NATIONAL FABRICATING CO 
129-01 North Conduit Ave.

South Ozone Park, L.I. JA. 9-3620

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371- 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Keturi tūk
stančiai CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos ūarių 
savo 32-ro lokalo susirinki
me vienbalsiai nutarė dar
buotis, kad Rooševeltas bū
tų išrinktas ketvirtam pre-

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ko
vo 7 d. LT Namo kambariuose, 7:30 
v. v. Visi nariai malonėsite daly
vauti, nes yra labai daug fėikhlti, 
kuriuos turim apsvarstyti. Prašome 
įjašimpicėti Už 1944 m. Tuomet Cen- 

. ži^iOš kiek galima bus nąujt) 
knygų išteisti. — G. Shimaitis, Fin. 
Rast. (53-55)

Nuolatinis
Patyrimas nereikalingas.

VALAND. NUO 8 IKI 5 KASDIEN 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 V AL.

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 773 Coney Inland Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy’s)

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

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

MERGINOS-MOTERYS
Patylimas nereikalingas. Būtinas darbas birb
ti prie vaikų mėgstinių, viršutinių drabužėlių.

Niiolat. PRANCL ENFlTlNG MUXS, 
25-40 49th St., ASTORIA, L.I. (30th Ave.)

____________

SCHRAFFT’S 
kReipkites visa Diena 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

serga, tas yra sabotažnikas SaVb svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:

DEL INFORMACIJŲ ŠAUKITE 
FIELDSTONE 3-3600 — EXT. 2054

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MdTERYS

PRADINE ALGA $34.20
UŽ 5iy2 VALANDŲ
$37 f SAVAITĘ

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Ąlcoholic Beverage Control Law 
at 957 Ixifayette Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK
(•57 Lafayette Ave.,

of the 
War Manpower Commission

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

Kreipkitės
MUTUAL ICĘ & COAL CO

KREIPKITES VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 277 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA VIRBUKAS
277 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

INDŲ MAZGOTOJAI
PRIE BUFETO

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

Labai Gera Pradinė Mokestis 
Manhattan Kariniame Fabrike 

Dieniniai ir Naktiniai šiftai

AR KREIPKITES
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopa ruošia prakalbas. 

Trečiadienį, kovo 8 d., 103 Green 
St. Kalbės S. Sasna, iš Brooklyn, 
N. Y. ir vietine Kristina Stanislo- 
vaitienė. Jos aiškins moterų rolę 
tarptautinėje politikoj ir jų uždavi
nius karo metu. Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečia. visUs. Kom. . (53-55)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 317 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 44 Scholes St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN
41 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN CROWN CAP CO 
476 SUMNER AVE.

BROOKLYN (arti Fulton St.)

Lengvas Fabriko Darbas
BŪTINA PRAMONE 

Patyrimas Nereikalingas 
Dirbančiam Prie Mašinų 

$24.15 į Savaitę.
Pakuotojoms $20.80 į Savaitę 

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų ncprl 

imtini be pareiškimo jų atliekamumo.
Muller Paper Goods Co., Tne. 

33-02 SKILLMAN AVE.
L. I. CITY 

(Crinkle Cup Building)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

$26 už 48 Valandų Savhitę 
Lengvas Fabriko Darbas, Patyrimas 

Nereikalingas.
ODORA CO.
49 JUNIUS ST.

.......BROOKLYN. N. Y,_._

TURNERS IN 
AND LEARNERS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Ave., Botough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Fabriko Darbas, Patyrimas Nereikalingas, 
UŽDARBIS,. ĮSKAITANT VIRŠLAIKĮ

APIE $33 Į SAVAITĘ
ODORA CO.

49 JUNIUS ST., 
BROOKLYN, N. Y.

MAŠINŲ DARBAS 
JEI NELAVINTI TAI MES 

IŠLAVINSIM JUS. 
Muzika laike jūsų darbo. 

Atdara Nuo Pirmadienio iki Ket 
virtadienio Vakarais iki 8 vai.

Dirbti Džiūlerių Fabrike 
ENGEL BROS.

17 West 17th St., New York.
(«)

VITAL HEALTH
465 LORIMER STR.,

Geros Algos. Kreipkitės į Timekeeper
THE BARBIZON

HOTEL FOR WOMEN
140 E. 63rd St.

REIKALINGI 
5—DIENŲ SAVAITĖ

75c Į VALANDĄ 
Patyrimas Nereikalingas

THRIFT LAUNDRY 
68-14 62ND STREET, 
RIDGEWOOD. L. I.

CORHAM,
— 4th Ave., N. Y

LENGVAS FABRIKO DARBAS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimai Ne 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga 
Proga pakilimams. IŠ Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimlį.
INTERNATIONAL TAILORING CO
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubo

(65)

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License^ No. 
RL J533,has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic,Beverage Control 
Law at 722 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO 
(Vic’s 15—*■ ' 

722 Coney Island Ave.

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer masinos. Būtinas dar 
bas. Laikas ir pusė už viršlaikius. Nuolat 

BLEECKER MFG. CO..
33 BLEECKER ST., N.Y.C.

NEW JERSEY' GYVENTOJAI
Kreipkitės 145 Frelinghuysen Ave., 

Newark. (5!

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

LICENSES
Wholesale and Retail

Beer, Wine, Liquor

SANDELIS KNYGŲ IR ŽQLIŲ
Kąntičkos, Giesmių Knyga . 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ....................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ...........................   35c

Praloto Olšausko Darbai ir
Nuopelnas, su paveikslais ..... 20c

Kąntičkos 
Lietuviška 

receptų, 
navimui 

Tūkstantis

APVALYTOJAS
Dirbti fabrike. Proga pakilimams, 

MERIT DISPLAY CARD CO.
120 EAST 16th ST.

73 VARICK ST., N.Y.
Canal Street Stotis—visos subvės

Dienom ar Naktim 
Patyrimas Nereikalingas 

Gera Alga 
Nemokamai Valgis ir Uniformos

Auto mechanikai

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI

MERGINOS, STIPRIOS, reikalingos maita- 
šapė.s darbui, prie die sets. 60c j valandt 
pradžiai, su laiku ir puse viršaus 40 valandų 

Nuolatinis darbas. f
DANNEMAN DIE SET CO.,

205 Lafayette St. (56]

OPERATORIAI
Patyrę kišenių siuvėjai, field jackctams.

Gerai mokama, darbas nuo pavalkų.
' Švlepi, švari dirbtuve.
KELLER PRODUCTS, 26 W. 17th St.

.............. .. (54)

PRADINĖ ALGA 
$35.60 UŽ 54 VALANDAS 

$39.65 Į SAVAITĘ
PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ 

10%) BONAIS 
už nĄktinį ŠIFTA

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
statemento.

IIORNI SIGNAL 
manufacturing corp

VYRAI
LENGVAM 

STATYMO DARBUI

Viršaus 38 m. ar medikaliai pąliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis darbas. Cera alga. 

Geros vietos, dabai* atviros saldainių 
dirbtuvėje, Philadelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai Žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinSje dalyje Phila
delphijos, arti ^fatįkUh “L” Busals B. ir J. 
ir K ; .'gątvekariaia linijos 3, 5 |r 59.; gatve- 
karia 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

ką. KRĖIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PĮĘMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

FABRIKOS DARBAS (Vyram ir Moterim) 
AMŽIUS 17 iki 48. 

Gera Alga, daug viršlaikių. 
Nuolatinis darbas.

BROOKLYN CROWN CAP CO. 
476 SUMNER AVE. 

BROOKLYN (arti Fulton St.)

18 IKI 40
LENGVAS STATYMO 

DARBAS

Bilo stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

8:30 A.M. iki 6:30 P.M.

SPERRY GYROSCOPE
Lake Success, L. I.

VYRAI PRIE VACUUM 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

$26.50 Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 
VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

VALYTOJOS 
PROSYTOJOS 

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA. 
GLORIA JEAN

195 W. 9th ST., BROOKLYN, N. Y. 
(pusė bloko nuo subvės)

VAIKŲ SUKNELIŲ.
Taipgi 

OPERATORIŲ.
Lengvas darbas, puikiausia alga.

40 valandų savaite.
RIGHTMADE INFANTS WEAR

1204 BROADWAY, N. Y. C. 
(Tarpe 29th ir 30th Sts., 3-čios lubos).

(60)

DIENOM IR NAKTIM
U. S. ErtiiJloyment, Service

600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J. 
arba

Specialties Mfg. Co., Inc.
35 FERRAND ST., 

BLOOMFIELD, N. J.
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(60)

BE PATYRIMO, 18 IKI 50 
PRADŽIAI 56% c I VALANDA 

NUOLATINIS DARBAS.
MESINGER,

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS

TOLENTINO

Apie Keplos Kančias 15c 
Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, kc- 
ir tt...............................1.00
Naktų ir Viena, dalis 50c 

Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ............  $1.25
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš

aiškina apie 10,000 skirtingų 
sapnų, arti 700 pusi., kaina $2.25 

Daktaras Namuose, anglų kal
boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temą. Su daugeliu gerų re
ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo jų gydytis. 
Apie 1000 pusi., kaina ... $8.50

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostiš po 85c 
Nuo Kosulio, Dusulio ................  60
Nervų ir nuo Sutukimo, po ....... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio ........
Vyriškumo Pataisymui ......
Vidurių Liuosuotojas ..........
išvarymui akmenėlių, kad 

šlapinti lovoj, po ........
Nuo užsisenėjusio kataro, 

Hay Fever ...................
Nuo nemalonaus kvapo .....
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
NUo romantiškų sapsgėlių ....... 60c
Ttėjanka, stambios šaknyk ........ 60c 
Ndo Cukrinės Ligos .... .......... . 85c
Ntib Sutukimo Žolės ......   85c

Visokios Žolės yra pakeliuose SU 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
834 Dean St.. Spencerport, N. Y.



fiestas thisiapis .

New nkw Jieva Juozapavich Įdėjo 
Šerą Siuntiniu Lietuvos 

Žmonėms
Lietuvos Žmonėms Dra-! LAISVĖS BAZARAS

bužią Centro Žinios šiuos žodžius rašant (šeš
tadienio-rytą) pirmasis baza- 
, ro vakaras, kovo 3-čia, buvo 
į praėjęs, likęsi tik kovo 4-tos 
ir 5-tos vakarai. Sprendžiant 
iš sėkmingumo pirmojo vaka
ro jau galima buvo numatyti,

I kad bazaras pavykęs.
Publikos prisirinko dikčiai,

Iš priežasties susidėjusių 
daugelio raštų sąryšyje su ba- 
zaru, sąrašas pereitą savaitę 
dirbusių ir aukojusių tilps ka-i 
da nors vėliau prie pirmos 
progos.

Pereitą savaitę gauta vėl la-|
bai daug drabužių ir kitų daik-I daugiau, negu buvo galima ti- 
tų nuo brooklyniečių ir iš ki-|kėtis darbo vakara ir prieš 
tur, kad suspėti į trečią siun- darbo dieną, didelis Grand Ra
tinį Sovietų F 
tiems didvyriškiems raudonai’-'gį 
miečiams, vaikučiams, civili
niams ir Lietuvos partizanams, 
kuriems 
dovanas perduoda požeminiais 
keliais.

Sąjungoje esan-'radjse ballruimis, 318 Grand 
, atrodė jaukiai. Jaunimas 

ir daugelis šokius mėgstančio 
“senimo” smagiai Šoko prie 

iš Sovietų Sąjungos An(ano Pavidžio Radio Orkes- 
os.
Vakaro eigoje pribuvo ir 

Aido Choras su savo mokyto
ja Aldona Anderson (Žilins
kaite) ir skambiai, harmonin

ių metų berniukai į Fai sudainavo trejetą dainų.
Norintiems pasivaišinti irgi 

alkio nei troškimo nebuvo. 
Anksti pradėjusios gaspadi- 
nės — Augutienė, Kasmočie- 
nė, Levanienė, vėliau prigelbs- 
timos Malinauskienės, Marčiu- 

: kienės, Laukaitienės ir kitų 
i jau anksti iš vakaro buvo pa- 
jsiruošusios svečius vaišinti. Ko 
Įjos neturėjo! Silkių su bulvė- 
: mis, “h am ės,” karštų dešrų su 

, varškinių blynukų, 
, pyragų ir kitų skanė- 

i netrūko. O bartenderiai 
Dainius su Levanu vėl turėjo 
visko, ko tik galima tikėtis 
prie baro.

Apie Dovanas
Dovanų buvo gal ne tiek 

daug stambių, kaip prieškari
niais laikais, kada būdavo ga
lima ko nori ir kiek nori pirkti. 
Tačiau ir šioje srityje buvome 
turtingesni, negu tikėjomės. 
Dovanų gauta apstokai iš 
anksto, o pradėjus rinktis ba
zaro svečiams su pundeliais 
pasirodė, kad ir gerokai pra
turtėjome. Atnešta net tokių 
dovanų, kai elektriškas broi- 
leris, kurio dovanotoja O. Ci- 
bulskienė pareiškė pati pasiry
žus mokėti daugiau $10 savo 
dovanai atpirkti. Iš valgomų 
daiktų gauta net Virginia ‘‘Ha
mes.” Primenu tik porą iš di
delio skaičiaus tiesiai į baza
rą atneštų dovanų, kad skai
tytojas gautų bent mažytį pa
veikslą to, kokių dovanų turė
ta bazare.

Pirmą vakarą buvo daug 
; dovanų sunešta ir daug išpirk- 
Į ta. Ypatingai greit gaudė mo
terys žiurstelius, rankų darbu 

į pagražintas skepetaites, mez- 
Civilės Tarnybos Komisija Į giniams ir pirkiniams nešiotis 

paskelbė pajieškojimą 700 krepšelius (bags) ir daug kitų 
darbininkių-darbininkų rašyti tokių praktiškų, didžiumai rei- 
mašinėle ir 300 stenografų. kalingų daiktų. Bet tai nereiš- 
Ims ne jaunesnius 16 m. Re- kė, kad kitoms dienoms būtų 
gistracija Federaliam Bildin- nelikę dovanų. Jau iš anksti 
ge, 641 Washington St., N. Y. Į ryto šeštadienį pradėjo kiti

Trečiadienį išplaukę nedide-! 
le valtimi j Raritan Bay žu
vauti du 
dingo. Jų valtis rasta apvirtus, i 
Menama, kad vaikai bus pri
gėrę.

Darbo Partija Ragina ! 
Atmušti Dewey Pla 
na Mūs Teismams

žmonės atnešdinėti naujų. Gi 
šeštadienių ir sekmadienių va
karais visuomet atvažiuoja ba- 
zaran dovanomis ratuoti gret- 
neckiečiai, Newarko ir visos 
artimosios New Jersey gyven
tojai, taipgi ir tie brooklynie- 
čiai, kurie dėl darbo ar kitų 
priežasčių negalėjo pribūti 
pirmą vakarą.

Laisvės bazaras nuo pra
džios iki galo būna naujas, 
nes nuolat parduodama dova
nos, nuolat atnešama naujų.

Turėjome ir Tolimų Svečių
Tarpe tolimųjų svečių turė

jome laivo kapitoną, armijos 
leitenantą, jūrininkų ir karių.

Kapitonas Kazys Savickas, 
laisvietės Lilijos Kavaliauskai
tės pusbrolis. Sūnus M. Šapa
lienės, gyvenančios Tacoma, 
Wash., Laisvės rėmėjos. Jis su
rado laiko atlankyti mūs dien
raščio bazarą.

Jonas Kalendra, penktadie- 
rytą parvykęs iš Colora- 
11-kai dienų atostogų, pas 
Petronėlę N'aktinienę su 
šeima ir kitus gimines, 

pasimatyti su senais

Gausiai Parėmė Raudo 
nąjį Kryžių

penktadienio vaka- 
pas mane stubon 
St.) Rušinskienė,

Pereito 
rą užėjo 
(35 Stagg 
rinkdama aukas Raudonajam
Kryžiui. Klausiu, kaip sekasi 
šitame bloke su aukomis? Ji
nai atsakė, kad ne kaip, — 
žmonės po mažai duoda Rau
donajam Kryžiui. Bet štai nu
ėjus rinkėjai vienais laiptais 
žemyn pas F. Obeciuną, Obe- 
ciunienė tuojau pasakė: “Aš 
jau j ieškojau progos duoti pi
nigų šiam tikslui” — ir pada
vė 5 dolerius; paskiau abi 
Obeciunų dukterys ir pats 
Obeciunas davė po 1 dolerį. 
Taigi, iš Obeciunų stubos Ru
šinskienė išsinešė 8 dolerius.

Tai pavyzdingas Obeciunų 
šeimos pasielgimas.

Beje, Obeciunų sūnus 
nauja kariuomenėje jau 

metai.

tar- 
apie

2

užeiti

New Yorko apskričio Dar-į kopūstais, 
bo Partijos Piki. Komitetas j kavos, 
ragino piliečius stipriai išstoti 81U 1-----
prieš gubernatoriaus Dewey j 
siūlomą teismų reformą, kuri, 
kąip 
būtų 
nei.

nurodo darbiečiu vadai, 
labai žalinga visuome-

pravedė darbiečiu
Marcantonio, pir-

Tą mintį 
vadai, Vito 
mininkas, ir Eugene P. Con
nolly, sekretorius, savo atsi
šaukime į valstijos seimelį, 
kad tas atmestų Dewey pla
ną.

Dewey planas siūlo kandi
datus į teisėjus skirti teisinin
kų konvencijukėse, kurias pa
prastai kontroliuoja politikie
riai. O darbiečiai reikalauja 
palikti visiems piliečiams no
minuoti kandidatus į teisėjus, 
kaip kad nominuojama visi 
kandidatai.

Piliečiai gali tarti savo žo
dį šiuo klausimu paraginimu 
assemblymanų balsuoti 
Dewey planą.

Jieško įstaigos 
Raštininkų

pries

Scena iš jaudinančios filmos “The Sullivans,” pa
rodanti Sullivanus išleidžiant visus sūnus jūrininkais 
mūsų krašto tarnybon, iš kur jie, visi penki, daugiau 
negrįžo. Filmą dabar yra Roxy Teatre, 7th Avė., ir
50th St.j New. Yorke,

O
htlU- ■ V ~ J ‘ y.įjls

Aj'

nio 
dos 
tetą 
jos
pribuvo 
draugais Laisvės bazare. Jo
nas tarnauj jau 14 menesių.

leitenantas 
Mrs. Duben, 
šolomskas ir

Uždarys Šokią Sales, 
Kur Ras Jaunukus 

Be Palydovą
čia dalyvavo 

Ernst Duben ir 
jūrininkas Matas 
kai kurie kiti.

majo-

metų

Bazarui Dovanos
Bazaro dienomis gautosios 

dovanos bus skelbiamos 
bazaro. čia dar pluoštas 
vanų, gautų pirm bazaro:

PINIGAIS
P. Pilėnas, Phila., Pa. (bl. 

164) : A. Galkus, $1. P. Pilė
nas, 50c. Po 25c: 
Walašejms (?) ir 
Viso $2.50.

J. Waitekūnas,

po
do-

Romai d as
A. Merkis.

Brockton, 
Mass. (bl. 231) Po $1: Antho
ny Wallen, John Waitekunas, 
Ona Waitekuniene, John Gri
gas, Paul Baron, John Novi- 
ranskas, Rose Wallen, Robert 
L. Potsus, Pauline Mickevich. 
Po 50c: Anthony Jeckevich, 
Geo. C. Davis. Viso $10.

George Shimaitis, Brockton, 
Mass. (bl. 235). Po $2: Frank 
Chereska, Geo. Shimaitis. Po 
$1: Antanas čerkesas, W. 
Yurkevich, V. Sinkevich, K. 
Ustupas, J. Sireikis, Juozas 
Mikėnas. Po 5Oc: Karolis Ado
maitis, William Ambrose, A. 
Orintas, Frank Kazeliūnas, 
Frank Markevich. Viso $12.50.

Pavieniai: Viktoras Petrai
tis, Bronx, N. Y., $1.50.

Po $1: S. Griškus, Brook
lyn, N. Y. ir Magdelena Alek
sienė, New York, N. Y.

DAIKTAIS
Nellie Kanopa, Brooklyn, 

N. Y. du abrūsus (maudynėje 
vartojamus). Jonas Grubis, 
Brooklyn, N, Y., dvi bonkas 
grybų ir bonką kavos. Mary 
Kaunas, St. Clair, Pa., gražius 
rankom išsiuvinėtus abrūsė- 
lius. S. Griškus, Brooklyn, N. 
Y., vieną porą auskarų (per
linių).

Marijona Daujotienė, S. St. 
Louis, Ilk, gražiai rankom iš
siuvinėtą staltiesę.

Ignas Sutkus (sav. užeigos, 
po No. 492 Grand St.), bonką 
vyno ir bonką degtinės (kvor- 
tinės).

Stanley’s Home Appliance, 
Phila., Pa., Coffee Brewer.

E. N'aujokiene, Auburn, Me., 
4 “Knitting bags,” jos darbas.

Policijos viršininkų ir 
to La Guardijos sutikimu nu
statyta jaunesnius 1.6 
berniukus ir mergaites sulai
kyti nuo buvimo šokių salėse, 
įvairiuose kliubukuose ir kaba
retuose, jeigu jie ten būtų ras
ti be atitinkamų palydovų — 
tėvų ar kitų suaugusių namiš
kių ar giminių.

Kad tas būtų pravesta ir 
ten, kur policija, nespės prižiū
rėti, policijos departmentas už
deda pareigą ir ant salių savi
ninkų. Kur būsią rasta laužant 
tas patvarkymas, jaunukai bū
sią suimti, visa kita publika 
tuojau išvaryta ir salė uždary
ta, o jos savininkas patrauktas 
teisman.

Pereitą trečiadienį švaros 
Departmento trokai surinkę 
virš 706 tonus popieros.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 8 d., 8 vai. vak., 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. — Valdyba . (54-56)

Šiomis dienomis teko 
į Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centrą, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, 
ruošiamos išsiuntimui 
Lietuvos žmonėms.

Siunčiama desėtkai 
skrynių. Didžiuma 
krautos jau dėvėtais, 
labai gerais drabužiais, batais 
ir kitais būtinai reikalingais 
daiktais besi k au jautiems link 
Lietuvos rubežių, raudonarmie
čių lietuviškiems pulkams, 
taipgi vaikučiams ir užfrontės 
darbininkams. Bet gerokas 
skaičius yra prikrauta ir to
kiais pundeliais, kuriuos suda
ro vienas asmuo ar šeima iš 
naujutėlių dovanų ir skiria 
įteikimui vienam asmeniui, rei
kalingam tokios pagalbos.

Apžiūrinėju tuos pundelius, 
skaitau ant jų užlipintus są
rašus, kas tuose pundeliuose 
įdėta ir ten pat užrašytus pun
delius sudariusių asmenų var
dus. Sustojau prie vieno, ant 
kurio pirmoj vietoj užrašyta:

1 vyriška skranda.
—Tai brangus drabužis, — 

pamaniau sau. Bet greit pama
čiau, kad seka ilgokas sąra
šas dar ir kitų ten esamų da- 
dėtų prie skrandos daiktų :

Abrūsas.
19 svarų cukraus.
6 kenai pieno.
Muilo.
Britvų ir “safety razors.”
Adatų ir siūlų.
Prie sąrašo uždėta siuntėjo 

vardas — J ieva Juozapavich.
—Toji sesuo, matomai, turi 

aiškų supratimą padėties ir gi
lią meilę savo broliams ir gim
tajam kraštui, — pastebėjau 
merginoms, rūpestingai krau
nančioms pundelius skrynion, 
kad kuo daugiausia tilptų.—Ar 
pažįstu aš ją? ”

—Nepažįsti, — nusišypso
jus atsakė Marytė Sinkevičiū
tė. — O jeigu 
niškai, vistiek 
si, kad tai jos 
dą ir pavardę 
sau pasirinkus, bile kurią ge
rai atmenamą, ne savo, tik dėl 
komiteto rekordų.

—Ypatinga, net nuo užpel
nytos garbės atsisako. Dėl ko 
taip? — klausinėjau toliau.

—Priežastis -— labai pa
prastai. Nuo pat vaikystės ji 
buvo įsitėmijus, jog reikia my
lėti artimą, kaip pats save.

7 Lorimer
ir pamatyti, kaip 

dovanos

dideliu 
jų pri
ll et dar

ir pažįsti asme- 
niekad nežino- 

dovanos. Ji var- 
uždeda tik taip

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
*71 ’ O, STANLEY MISIŪNAS/ 'i SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai Meiti į mūsų

//" PARAMOUNT CABARET
)j 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergrcen 4-6864

NOTARY 
PUBLIC

“Up in Anns” - Muzikališka 
Komedija

Danny Kaye, žymusis komi
kas, su Dinah Shore ir eilė ki
tų žymių aktorių atsikraustė į 
Radio City Music Hall spalvo
toje muzikališkoj 
“Up in Arms.”
gražūs sceniški aktai suteikia 
tikrai malonų 
čiam vakarą ar popietį liuos- 
laikio,

komedijoj
Komedija ir

pobūvį turin-

11d I

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūd&Io valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tą pildė ir tebepildo. Ji žino
jo ii’ tą išsireiškimą, būk rei
kią atiduoti “kas Dievo Dievui, 
kas ciesoriaus ciesoriui!” Die
vui ji tebetiki ir atiduoda, ką 
jinai skaito jam priklausoma 
esant. Bet ciesoriaus ir ponų 
jinai niekad nemylėjo, tad 
vieton jų pasirinko savo tėvy
nę, jos liaudį, darbo ir vargo 
žmones ir jiems nori padėti. 
Tačiau jai prisieina skaitytis 
su tokiais žmonėmis, kurie 
priešingi gelbėjimui Lietuvos 
žmonių, n o r i n č i ų j ų būti 
laisvais nuo ponų. Jos mei
lė Lietuvos žmonėms ir lais
vei išmokino ją takto, kaip iš
tiesti broliams ranką, nenusto
jus 
yra 
kai

teisių draugijose, kurias 
užvaldę lietuviški kryžio- 
ir jų suklaidinti žmonės.

Marytė dadėjo, jog ši jau 
ne pirma Jievos dovana Lietu
vos žmonėms ir kad yra dau
giau tokių Jievų ir Adomų, 
kurie būdami panašioje padė
tyje atranda būdus pagelbėti 
Lietuvos žmonėms.

Lietuvos žmonės niekad ne
užmirš savo talkininkų kovoj 
už Lietuvos išlaisvinimą nuo 
moderniškų kryžiokų nacių.

Viešnia.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos
306 Union

Kainos

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. C
Brooklyn ’4

GERAI PATYRĘ BARBERIAI I

Bundistai Pralaimėjo 
Apeliaciją

Jungtinių Valstijų Apeliaci
jų Teismas šiai apylinkei atme
tė 24 bundistų prašymą panai
kinti teisėjo Alfred D.. Barks
dale nuosprendį, kuriuomi jie 
nuteisti 5 metus kalėti. Nuteisė 
už kurstymą žmonių nestoti 
kariuomenėn, 
laiku, kada jie tebebuvo 
riais vadais-virši n inkais 
man-American Bundo.

Tarpe nuteistųjų yra 
mieji fašistai Gerhard

žmonių
Kurstę dar tuo 

j vai - 
G er

zi no- 
Will- 

helm Kunze, buvęs nacionąljs 
bundo vadas ir Wilbur V. Kee
gan, New Jersey bundo advo
katas, buvę lietuviškųjų smeto- 
nacių dvasios vadai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 

<□►
VALANDOS: 

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

I tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
l garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE

NO. 070
I.ad y C rash y 

Matched 1 4K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely.

Hofh far

$65-
Weekly Terms

DIAMOND enlarged TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

i LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel, STagg 2-2173. " ATDARA VAKARAIS




