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Vilties.
Pas Draugus Simanauskus.
Kareiviai Skundžiasi.

Rašo R. MIZARA

Lakelando miestelis turi virš
20,000 gyventojų ir jis stovi 
centralinėje Floridoje. Kaip
jau pats miestelio vardas nu-
sako, čia yra ežerų žemė. Pa
čiame miestelio centre mėly
nuoja gražus ežerėlis, pilnas 
aligatorių, “čerepokų” ir kito
kių gyvių.

Kur tik akį mesi, visur ma
tysi geltonuojančius Grandžius 
bei greipfruitus — didelėmis 
kekėmis jie lenkia medžių ša
kas ir, rodosi, ims jas ir nu
lauš.

Pavažiavus toliau nuo Lake
lando, matai mylių mylias, nu
sodintas Grindžių medžiais, di-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn e $7.00

Metams

No. 60 LAISVĖS ANTItA-re.<AhJH s?M«Mw«7?rREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo-March 13, 1944 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI.

Amerikos Lakūnai Suardė 
Nacių Geležinkelių Centrus 

Šiaurinėje Italijoje
JungtiniųNeapolis.

Valstijų bombanešiai per 
audringą žygį virš šiauri
nės Italijos sunaikino Flo
rencijos traukiniu kiemus 

, per 
i kurį naciai siuntė savo ka- 
Įriuomenę ir pabūklus prieš 
anglus - amerikiečius. Kiti

deliais ir mažais. Vieni jų dar A1’ geležinkelių mazgą, 
tebežydi, kiti jau apnykti pri-; 
nokusiais vaisiais, kurių ne
mažai voliojasi ant žemės.

Net skaudu žiūrėti į ant že- Amerikos bombininkų bu- 
mės nykstančius vaisius, kuo- riai pleškino fašistų gele- 
met jie tokie brangūs New žinkelių 
Yorke!

Lakelandas — tipiškas pie
tinių valstijų miestelis. Sunku 
čia pamatyti Amerikos vėlia
va, dar sunkiau surasti Lincol- 
no vardu pavadinta gatvė, par
kas ar kokia kita visuomeninė 
vieta.

Tvarka — griežtai “pietiš- 
ka.” Po 9 vai. vakaro negrui 
nevalia pasirodyti miestelio 
centre (jei jis, negras, neturi 
tam gero pasiteisinimo). Neg
rų apgyventi rajonai griežtai 
atskirti nuo baltųjų; autobu
suose jiems skiriamas tik ga
linis kampelis—paskutinės sė
dynės. Miestelio centre stovi 
paminklas tiems, kurie kovojo 
prieš Lincolno kariuomenę Ci
viliniame Kare.

Karo eiga žmonės čia ma- i

kiemus . Padua 
^mieste ir Genoa prieplau
kas Italijoj ir nacių subma-

rinų stovyklą Toulone, pie
tinėje Francijoje.

Šiuose veiksmuose ameri
kiečiai nušovė 32 vokiečių 
lėktuvus, o savo neteko ke
turių bombanešių ir dviejų 
lengvųjų lėktuvų.

Iš Anglijos pakilę, Ame
rikos lakūnai vėl atakavo 
nacių pozicijas šiaurinėje 
Francijoje ir Muensterį, 
vakarinėje Vokietijoje. 
Šiuose žygiuose dingo tik 4 
amerikiečių lėktuvai.

Sovietų Kariai Galingai 
Šluoja Vokiečius 

500 Mylių Frontu

Talkininkų Lėktuvai Vėl 
Smogė Stuttgartui ir 
Augsburgui, Vokietijoj
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Airija Atmeta Amerikos 
Reikalavimą Išvyti Nacių 

ir Japonų Šnipus
Washington.— Jungtinės 

Valstijos reikalavo, kad Ai
rija sutraukytų diplomati
jos ryšius su Vokietija ir 
Japonija ir pašalintų šni-

nuo fašistų Ašies agentų. 
Hull nurodė, jog nacių-ja- 
ponų diplomatų buvimas 
taip arti Anglijos, kur' da
roma pasiruošimai įsiveržt 

pinėjančius nacių ir japonų į Vakarų Europą, yra “pa- 
atstovus ir konsulus.

Amerikos valstybės sek
retorius Cordell Hull jau 
vasario 21 d. pasiuntė ra
ginimą Airijos ministeriui 
pirmininkui Ramonui de 
Valerai apvalyt tą kraštą į

Anglai-Amerikiečiai

ivojus Amerikos kareivių 
gyvybei ir pasisekimui tal
kininkų karo veiksmų.”
AIRIJOS VALDŽIA SA

VAIP ŠNEKA
Airijos premjeras de Va- 

___ atsakė į Jungtinių 
Valstijų notą, kad, girdi, 
naciai ir japonai “negali”

m ii • n • sėkmingai perleist savo val-1 alkauja r artizanam dzioms karinių žinių apiei i •• 0 1 talkininkų laivų plaukioji-JUgOSlaVlJOS datose mus ir anglų - amerikiečių

London, kovo 12. — Trys 
Raudonosios Armijos virš 
500 mylių ilgio frontu va
karinėje ir pietinėje Ukrai
noje neatlaidžiai grūda vo
kiečius atgal, ir per dieną 
atėmė iš priešų dar tuzinus 
miestų, miestelių, geležin
kelių stočių ir 260 mažes
nių gyvenamųjų vietų.

Vakar raudonarmiečiai 
užmušė 7,000 hitlerininkų,

žiau dėmisi, negu šiauriuose, pagrobė dar 1,100 jų trokų 
--------  ir automobilių ir sučiupo

Mano brolis Antanas čia gy- bei sunaikino 161-ną tanką 
vena su malonia savo žmona 
jau septintus metus. Ištarna
vęs 28 metus Jungtinių Vals
tijų kariuomenėje, jis dabar 
gauna pensiją ir galėtų gra
žiai savo amžių užbaigti, jei 
būtų Šveikas.

Jis pavojingai serga širdies 
liga, turinčia kitokių kompli
kacijų.

Kariuomenėje jis buvo mas
ter saržentas. Jo geras drau-i 
gas, kuris taipgi buvo paleis-1 kių geležinkelių centro bu
tas pensijon, dabar pašauktas vusioj vadinamoj “lenkiš- 
tarnybon ir padarytas kapito- koj” vakarinėj Ukrainoj, 
nu. Ir Antanas negali nurimti, 
kodėl jis dabar turi sirgti, ko
dėl jis negali būti pašauktas 
tarnybon ir savo žinojimu, sa
vo prityrimais prisidėti prie 
karo laimėjimo! Jis teturįs tik 
63 metus amžiaus, jis dar bū
tų drūtas, galėtų tarnauti, jei 
ne nelaboji liga!...

Man rodosi, ši mintis, ši rū
pestis jam daug kenkia.

Bet jis yra įsitikinęs, kad li
ga bus nugalėta, kad jis pa
sveiks. Ir toji viltis jam dik- 
čiai padeda kovoti su skaus
mais ir gyventi.

Rašytojas Anatole 
yra pasakęs: “Davei 
Vilti ____  vielza

ir motorizuotą kanuolę.
Sovietų kariai užėmė 

punktus tik už trijų-ketu
rių mylių nuo Proskurovo, 
geležinkelių mazgo, per ku
rį eina ir didysis geležinke
lis iš Odessos per Tarnopo- 
lį, ir Lvovą į Varšavą.

Jau ketvirta diena, kai 
siaučia įtūžę mūšiai gatvė
se paties Tarnopolio, pen-

London.— Šveicarai pra
neša, kad talkininkų lėktu
vai vėl skaitlingai bombar
davo Stuttgartą ir Augs
burgą, karinių dirbyklų 
miestus pietinėje Vokieti

joje.
Anglų bombanešiai taip

gi atakavo didelį vokiečių 
orlaivių fabriką Marigna- 
ne, ties Marseilles, pietinė
je Francijoje. Tuo pačiu 
laiku lengvieji Anglijos 
bombanešiai degino ir ardė 
karinius nacių pastatus 
vakarinėje Vokietijoje. Vi
si anglų lėktuvai sugrįžo.

Amerika Gal Panaudos 
Jėgą prieš Airiją

France
žmogui

svetinguosius clevelan-
draugus Simanauskus

Porą gerų dienų praleido
me pas 
diškius
(dr. Simansą ir jo žmoną).

Jiedu turi gražų namą St. 
Petersburghe, Floridoj, stovin
čiame tarp Gulf of Mexico ir 
Tampa Bay.

šis kurortas perpildytas sve
čiais — daugiausiai seno am
žiaus žmonėmis, suvykusiais 
čia praleisti žiemą.

Sunku čia gauti butus ir jie 
labai brangūs, bet oras gražus, 
miestas kasdieną tebeglosto- 
mas malonių saulės spindulių, 
todėl tasai asmuo, kuris turi

Jugoslavų Atstovai Ma
skvoj Atmetė Karalių
Maskva. — Čionaitinis 

Jugoslavijos ambasadorius 
Stan. Simič ir jo padėjėjas, 
pulkininkas Lozič vie
šai atmetė Jugoslavijos ka
raliaus Petro ir jo ministe- 
rių Puričo-Michailovičiaus 
valdžią ir pasmerkė ją kai
po tautos išdavikę.

Simič ir Lozič pareiš
kė ištikimybę partizaniš
kai jugoslavų vyriausybei 
su maršalu Tito-Brozu gal- 
vinyje.

progos praleisti čia žiemų, be 
abejo, yra laimingas. Mes 
apie porą sykių pasimaudėme 
nepaprastai tyrame Tampos 
Įlankos vandenyje.-

Floridoje daug mūsų karei
vių. Bet kiekvienas, su kuriuo 
tik teko pasikalbėti, skundžia
si : žmonės čia nedraugiški, 
savanaudžiai, siekiasi tave tik 
išnaudoti ir išnaudoti finansi
niai !

Ir šis faktas sudaro ne kokį 
įspūdį, tiesiog skaudų įspūdį.

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO 
ŽYMIĄ PERGALĘ NEW 

BRITAIN SALOJE
Australija. — Jungtinių 

Valstijų marininkai atėmė 
iš japonų Talasea miestą ir 
didelę lėktuvų stovyklą toje 
apylinkėje. Tuo žygiu jie 
pusiau perkirto ir Willa- 
mauez pussalį, šiauriniai - 
vakariniame New Britain 
salos ruože. O ten jie įsi-

veržė dar tik pirm savaitės.
Iš savo užimtų lėktuvinių 

aikščių tame pussalyje A- 
merikos lakūnai dar paran
kiau gali bombarduot Ra- 
baulą, japonų tvirtumą ir 
jų laivyno bazę, 170 mylių 
nuo dabartinių savo pozici
jų-

kariuomenės judėjimus. 
Valera pasakojo, būk Airi
jos vyriausybė galinti su
kontroliuoti šnipiškas Ašies 
agentų žinias ir Airija e- 
santi pasiryžus išsilaikyti 
kaipo bepusiškas (neutra* 

i lūs) kraštas.
Šeštadienio žinios iš Lon*

London. — Berlyno radi
jas sakė, jog pusantro tūk
stančio anglų ir amerikie
čių komandų (smarkuolių) 
įsiveržė j nedidelę Lissos 
salą, Adriatiko Jūroje, ties 
Jugoslavijos krantu.

Nacių radijas skelbė, kad t .
a nglams - amerikiečiams j dono sakė, kad Airija mo- 
ten komanduoja “anglų ge- bilizuoja savo kariuomenę 
nerolas Churchillas.”

Vokiečiai, matyt, kalba 
apie premjero Churchillo 
sūnų, kapitoną Randolpha 
Churchilla, kuris jau kiek 
pirmiau nuvyko Jugoslavi
jon.

Washington. — Amerikos 
valstybes departmentas lei
do suprasti, jog ši šalis gali 
panaudot karines jėgas, 
kad priverst Airiją išvyt 
Vokietijos ir Japonijos at
stovus ir įvairius tariamus 
diplomatinius Ašies agen
tus, kurie Airijoj šnipauja 
prieš Jungtines Tautas.

Naciai Išžudė Du Mi- 
lionu Sov. Piliečių

Jamesport, N. Y.-Mirė 
L. Buchinskas

London. — Sovietuose 
paskelbti skaitmenys rodo, 
kad vokiečiai iki šiol su
šaudė, nunuodijo ir užkan
kino 2,000,000 sovietinių pi
liečių, vyrų, moterų, vaikų 
ir belaisvių.

Kovo 9 d. South James- 
porte, N. Y., mirė Lewis 
Bučinskas, Brooklyno A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo senas narys. Laido
tuvių diena kol kas dar ne
paskirta.

Barbara Buchinskas.

Nusmerkč Mirt Pucheu, 
Prancūzų Išdaviką

Alžyras. — Laisvųjų 
Francūzų teismas nusmer- 
kė sušaudyt Pierre Pucheu, 
buvusį fašistinį 
Franci jos vidaus 
minister}, kaipo francūzų 
tautos išdaviką naciam.

300 Sovietų bombanešių 
sutriuškino visus nacių ka
rui svarbius pastatus Tal- 
line, Estijos sostinėj, sako 
švedai.

Vichy 
reikalu v

Visa Istorija Dar, Turbūt, Nematė Tokių Didžių Žygių, 
Kaip Dabartiniai Raudon. Armijos Veiksmai Ukrainoj

armi- 
mylių 

tokius 
visoje

ne-

Vakarinėje ir pietinėje 
Ukrainoje Sovietų 
jos penkių šimtų 
frontu . daro dabar 
didžius žygius, kad
karų istorijoj, turbūt, 
rastume panašių veiksmų, 
kuriuos galima būtų paly
gint su dabartiniais Sovie
tų žygiais, — rašo Vetera
nas Komandierius pažan
gioj New Yorko spaudoj:

“Ukrainos žemė dabar 
ištižusi ----- baisiai klam
pūs purvynai, bet tatai ne
gali sustabdyt Raudonosios 
Armijos; reiškia, šiemet 
gal visai nebus pavasarinio 
mūšių atslūgimo Rytiniame 
Fronte. Ten jau dabar pa
vasaris ir sykiu didžiuliai 
mūšiai. Vokiečių armija 
negaus pasilsėti, negaus at
sikvėpti ir susidrūtinti.”

Vokiečių armija

Vien Antroji Ukrainos Armija Užmušė 20,000 Nacių, Pagro
bė 12,000 Trokų ir Automobilių, Šimtus Tankų

London. — Maršalo Iva
no S. Konevo komanduoja
ma, Antroji Ukrainos ar
mija nubloškė vokiečius 
daugiau kaip 43 mylias at
gal šiaurinėje Dniepro upės 
kilpos dalyje, o kitos dvi 
sovietinės armijos užėmė 
punktus jau tik už 31-nos 
mylios nuo Juodosios Jūros 
uosto Nikolajevo ir prasi
veržė per Bugo upę arti 
vadinamojo “senojo Lenki
jos rubežiaus.”

Antroji armija atvadavo 
Uman, 42,000 gyventojų 
miestą, svarbią vokiečių 
tvirtumą, geležinkelių cent
rą ir dar virš 300 gyvena
mųjų vietovių, ši armija su
pliekė ir nugrūdo atgal še-

šias vokiečių tankų divizi
jas, vieną artilerijos divizi
ją ir septynias pėstininkų 
divizijas, daugiau kaip 150,- 
000 vyrų.
Per penkias dienas Ant

roji Ukrainos armija už
mušė daugiau kaip 20,000 
nacių ir suėmė virš 2,500 į 
pietų vakarus nuo čerkas- 
sų netoli tos vietos, kur 
praeitą mėnesį jinai nušla
vė bei suėmė daugiau kaip 
73,000 vokiečių.
PAGROBĖ DAUGYBĘ 

NACIŲ ĮRENGIMŲ 
Vien ši armija pagrobė 

daugiau kaip 500 vokiečių 
tankų ir motorinių kanuo- 
lių; o tamę skaičiuje yra 
daugiau kaip 200 Tigrų

tankų, Panterų ir Ferdi
nandų visiškai sveikų ir 
tinkamų mūšiams tuojaus.

Antroji Ukrainos armija 
taipgi pagrobė apie 600 na
cių lauko kanuolių, daugiau 
kaip 12,000 automobilių ii 
trokų, virš 50 sandėlių gin
klų, amunicijos ir kitų 
rinių reikmenų.

O Trečioji Ukrainos 
mija, linkui Nikolajevo, 
dieną nukovė daugiau kaip 
3,000 vokiečių ir pagrobė 
87 kanuoles, 4,000 šautuvų 
ir automatinių šautuvų, 
daugiau kaip 200 trokų, 60 
traktorių ir 300 automobi
lių su įvairiais karo reik
menimis. Kartu Trečioji 
armija atvadavo daugiau 
kaip 150 gyvenamųjų vie
tovių ir suėmė grupes vo
kiečių.

ka-

ar-
per

(aišku, ne prieš vokiečius, 
bet prieš Jungtines Tautas, 
jeigu jos mėgintų kokiais 
veiksmais priverst Airiją 
iššluot fašistų Ašies agen
tus).

Teigiama, jog anglai- 
amerikiečiai gal pertrauks 
prekybą, kad prispirti Ai
riją išvyt nacių - japonų 
šnipus.
AIRIJOS POLITIKA TAR

NAUJA PRIEŠAM
Amerikos valstybės sek

retorius Hull savo notoje 
Airijai pareiškė:
“Darosi vis aiškiau ir aiš

kiau, kad nepaisant airių 
valdžios bepusiškumo pa
reiškimų, tas jos bepusiš- 
kumas tarnavo ir tebetar
nauja Ašies kraštams prieš 
Jungtines Tautas, nors jū
sų (Airijos) saugumas ir 
jūsų ūkinis (ekonominis) 
gyvenimas priklauso nuo 
Jungtinių Tautų.

“Atsižvelgiant į savo ge
ografinę padėtį, Airija su
teikia progą veikti labai or
ganizuotam priešų šnipinė
jimui iš Airijos, o Jungti
nėm Tautom neduodama 
tokios progos.

“Mes suprantame, kad 
Vokietijos atstovybe Dubli
ne, bent iki paskutinių die
nų turėjo radijo prietaisus 
siuntimui žinių į užsienius. 
To tikslas yra supranta
mas.... O neseniai buvo Ai- 
rijon nuleisti iš Vokietijoj 
lėktuvų du parašiutistai su 
radijo prietaisais praneši
mams užsienin siuntinėti.”

NUKAUTA 1,000 APSUP
TŲ JAPONŲ

New Delhi. — Amerikie
čiai ir jų išlavinti chinai 
jau užmušė 1,000 iš dviejų 
tūkstančių japonų, kurie 
paskutinėmis dienomis liko 
apsupti Hukawng klonyje, 
šiaurinėje Burmoje.
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“Šviesos” No. 1-mas.
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos ALD 

LD bertaininis žurnalas “Šviesa” (už 
sausio, vasario ir kovo mėnesius). Šis, 
kaip ir kiti numeriai, yra turiningas ir 
įdomus, be to, technikiniai gražiai pada
rytas.

Svarbesnieji straipsniai: “Didžiųjų 
Ofensyvų Metai” (V. T.); “Fašizmas: 
Liaudies švietimo Priešas” (J. Žiugž
dos) ; “Tarybinių Lietuvių Literatūra” 
(Dr. A. Petrikos); “Paul Robeson: Ar
tistas, Dainininkas, Veikėjas” (Jono 
Kaškaičio); “Antaną Smetoną Palydė
jus į Kapus” (R. Mizaros); “Vienas Pa
veikslas” (Petro Cvirkos).

Be to telpa gražios poezijos: E. Mie
želaičio, A. Dagilio, St. Jasilionio, K. 
Korsako, Antano Venclovos, Salomėjos 
Neries, P. B. Pilėno, Liūdo Giros.

Kiekvienam protaujančiam žmogui 
patartina šį “Šviesos” numerį įsigyti ir 
nuodugniai perskaityti. ALDLD nariai 
“Šviesą” gauna nemokamai, o pavienio 
numerio kaina tik 25c. kopija.

Kaip Kanadiečiai Rengiasi Savo 
Sveikatą Saugoti

Kanadiečių savaitraštis “Liaudies 
Balsas” (kovo 10 d.) i^šo:

“Pensijų ministeris Mackenzie įteikė 
Parlamento Socialio Saugumo Komite
tui planą sveikatai saugoti. Planas ver
tas susidomėjimo ir diskusijų. Tai visai 
naujas dalykas Kanados istorijoj.

“Planas numato sukelti $250,000,000 į 
metus. $100,000,000 žada skirti federalė 
Valdžia, iš valstybinio iždo. $150,000,000 
turės patys piliečiai sumokėti.

“Piliečiams numatomi sekanti mokes
čiai: $12.00 į me^us pavieniui, uždirban
čiam iki $660 į metus; $24.00 į metus su 
Šeimyna, uždirbančiam iki $1,200 į me
tus. Jeigu pavienis uždirbs virš $660 į 
metus, tai kas bus viršaus, nuo tos su
mos, reiks mokėti po 3% kas met į 
sveikatos apdraudos fondą. Vedusiems 
reiks mokėti po 5% nuo tos sumos, kas 
bus viršaus $1,200. Kitaip sakant, nu
statomi pamatiniai mokesčiai $12.00 į 
metus pavieniui ir $24 vedusiam. Prie 
to, tiems, kurių įeigos viršys $660 ar $1,- 
200, reiks dar mokėti 3% arba 5% į 
sveikatos apsaugos fondą. Bet pavienio 
mokestis negalės būti didesnis, kaip 
$42.00 į metus, o vedusio, kaip $74.00 į 
metus.

“Jeigu tas planas būtų priimtas, tai 
tuomet visi kanadiečiai turėtų teises 
gauti visokį medikalį patarnavimą svei
katai apsaugoti. Visos medikalės prie
monės būtų paskirtos žmonių sveikatai 
saugoti ir taisyti, jeigu būtų reikalas. 
Šis patarnavimas rubežiuotųsi tiktai e- 
sąmų priemonių rubežiais, tai yra, gy
dytojų skaičiumi, ligoninėmis ir 1.1.

Galimas daiktas, kad mokesčiai daug 
kam nepatiks. Bet vistiek planas yra 
labai svęikas dalykas. Ypatingai tiems, 
kurių sveikatai atsitinka susidurti su

Pirmadienis, Kovo

1

b*1***-..

< :

luH I .. įI,/,1111,.;^ i t n,,===S=^=S====5R= 
'iii, i hmtĮ.iįų i 114*^

Kas Ką Rašo ir Sako 4 V ?" »• »

Nazi Atrocities in Latvia”. 
Tai is šitos brošiūros lįętu- 
yiški Hitlerio grąpiąfonči- 
kaį padarė bjaurų anįLso- 
viętinį straipsnį įr patalpi
no beyeik visuose klerikalų, 
tautininkų ir soči alistU’ 
laikraščiuose. ’ ’

A C I

Visa ta brošiūrą,,.; sako 
žurnalas, yra bjauri -propa
ganda prieš, Sovietų, Sąjun
gą. Iš 28. puslapių 27 yra 
pašvęsti neva bolševikų 
“siautėjimui”, o tik vienas 
puslapis apie nacius! Kad 
šitą brošiūrą uoliai platina 
Amerikoje fašistai ir hitle
rininkai, tai nereikia ste
bėtis. Kad ją beveik ištisai 
perspausdino lietuviška 
pronaciška spauda, tai irgi 
mums puikiai suprantama.

Brošiūros autorius yra 
buvusio fašistinio Latvijos 
režimo pasiuntinys Bilma- 
nis. O kas per vienas tasai 
sutvėrimas ?

Sovietų žurnalas paaiški
na:

“Bilmanis buvo įveltas į 
nužudymą Sovietų vado, 
Sergejaus Kirov”, sako 
žurnalas. “Savo viešuose 
pareiškimuose ir Amerikos 
spaudoje Bilmanis yra gar- 
bavojęs Latvijos žmonių 
budelį, hitlerinį generolą, 
Oscar Dankers, kuris nužu
dė 150,000 žmonių!”

APIE BALTIJOS 
“DIPLOMATUS”

Sovietų žurnalas “Karas 
ir Darbininkų Klasė” smar
kiai pasmerkia senųjų Bal
tijos režimų agentus, ką-, 
rįe tebesiskelbia Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos “amba
sadoriais” ir tebėra Wa
shingtono pripažinti to
kiais. Naudodamiesi tuo 
pripažinimu, sako žurnalas, 
šitie “diplomatai” “veda 
anti - sovietinę veiklą.” To
liau žurnalas sako:

“Visai nėra ko stebėtis, 
kad Hitleris yra labai pa
tenkintas šių ambasadų an
ti - sovietine veikla, kuri 
taip kenksminga Jungti
nėms Tautoms, bet stebėtis 
reikia, kad tokia veikla te
bėra vedama.”

Tai diplomatiškas pasa
kymas, kad reikia stebėtis, 
jog mūsų vyriausybė šitą 
Žadeikio, Bilmanis ir Kaiv 
veiklą toleruoja, kad šių 
Hitlerio pastumdėlių nesu
valdo. O kad šitie “amba
sadoriai” yra anti-sovietinę 
veiklą išvystę iki aukščiau
sio laipsnib, tai mato visi, 
kurie turi akis.

Žurnalas “Karas ir Dar
bininkų Klasė” už pavyz
dį paima Latvijos “ambasa
dos” išleistą brošiūrą “The 
Truth About Bolshevik and

Komercine Spauda ir Komunistai
Kai ji rašo apie Amerikos komunis

tus, komercine spauda parodo didelio 
nelogiškumo. Iš vienos pusės toji spau
da dažnai bando įtikinti savo skaityto
jus, jog Amerikos komunistai yra toki 
silpni, kad su jais neverta nei skaitytis.- 
Jų organizacija, girdi, nedidelė, jų spau
da menka, jie nemoką prisitaikyti prie 
amerikietiškų sąlygų, jie esą kažin koki 
tai egzotiški augalai, negalį aklimatizuo
tis Washington© žemėje.

Iš kitos pusės, toji spauda nuolat rašo 
apie komunistus, dažnai teikdama jiems 
daugiau galios negu jie patys kada nors 
manė turį. Savo netaktiškais išsišoki
mais toji spauda dažnai pasirodo tokia 
nepadoria, kad net stebėtis tenka -•

Štai šiomis dienomis viename iš po,pu- 
liariškųjų Amerikos savaitraščių, “Col
liers” tūlas George Creel parašė straip
snį, kuriame jis pirštu rodo į Amerikos 
komunistų vadą, Earl BrowderJ, ir skel
bia, jog, girdi, Browderis vedąs kampani
ją prieš valstybės sekretorių Hull’ą. Jei
gu taip ir būtų, tai ne vienas gali pa
klausti, kodėl dabar toks žymus savait
raštis, kaip “Colliers’'’, turėtų kelti vie
šumon tą, ką Browderis, mažytės parti
jos vadas, daro. Tačiau pasirodo, jog 
tas, ką Mr. Creel rašo, yra grynas pra
simanymas, taikomas kažin kokiam tai 
tik jam žinomam reikalui.

Earl Browderis, paskaitęs tąjį raštą, 
tuojau išleido pareiškimą, jog viskas, ką 
Mr. Creel rašo, yra netiesa, yra prasi
manymas! Browderis ne tik nevaro jo
kios kampanijos prieš valstybės sekreto
rių, bet jis, Browderis, užgiria jo politi
ką ir nori, kad valstybės sekretorius tę
stų tokią politiką (Maskvos 
ferencijos ir Teherano), 
jis tęsia. Browderis, tiesa, 
ka, kad valstybės departmentas ne 
visuomet, komunistų vado nuo
mone, praveda Amerikos žmonėms pa
geidaujamą politiką, bet tai pareina 
vyriausiai ne dėl Mr. Hullo kaltės. Turi
me atsiminti, kad ne vienas Mr. Hull 
valstybės departmente sėdi. Ten yra vi
sa eilė žmonių, su kurių politika vei
kiausiai nesutinka ir pats Mr. Hull. Dėl 
paties valstybės sekretoriaus, Mr. Brow-

. deris šitaip pareiškia:
“Mr. Hull’ą remiu ir jam reiškiu gilią 

pagarbą ir admiraciją. Nuoširdžiai vėli
nu, kad jis eitų mūsų šalies valstybės 
sekretoriaus pareigas dar ,per daugelį 
metų.”

Taigi matomj kokią kampaniją Brow
deris veda prieš valstybės sekretorių 
Hullą!

Kitas dalykas.
Viename New Yorko miesto dienraš- 

tyj “World-Telegram” tūlas trockinin- 
kas, ar kas jis, parašė, būk, girdi, šiuo 
metu Komunistų Partijos vadovybėje 

einą dideli ginčai ii’ kovos. Girdi, Wm. 
Z. Foster, partijos pirmininkas, išstojęs 
prieš Earl Browderį dėl pastarojo pa
siūlymo tam tikrų komunistų organiza
cijoje pakaitų.

Dabar Wm. Z. Foster išstojo su pa
reiškimu, griežtai užginčijančiu tos “ži
nios” teisingumą. Komunistų organiza
cijos pirmininkas pareiškia, kad šiuo 
metu, kai visos kitos politinės partijos 
Amerikoje skęsta frakcinėse kovose, tai 
Komunistų Partija veikia taip vieningai, 
kaip niekad pirmiau. O busimoji Parti
jos konvencija arba suvažiavimas, kuris 
įvyks gegužės mėnesį, tą vieningumą 
dar labiau apvainikuos.

Vadinasi, čia ir vėl komercinė spauda 
gavo per nosį, kurią visai be reikalo, 
mūsų nuomone, ji kišo į kito,*daržą.

Ar negeriau būtų, jei komercinė spau
da nors kartą apsispręstų, kaip j,i turi 
nusistatyti dėl komunistų ir to nusista
tymo tvirtai laikytųsi?!

Tai senas Fordas (1910 mėty), kuriuo buvo surinkta 
daugiausia geležies laužo, Phoenix, Arizona. Miesto 
majoras Stewart vairuoja, o Arizonos gubernatorius 
Osborn šalia jo sėdi. O už jy nugaros sėdi “džionko” 
savininkas.

DARBININKŲ SVEIKATA
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Raudonojo Kryžiaus Vajus

kon- 
kokią 

sutin-

American - Lithuanian Red 
Cross Committee Jau Su

kėlė $115.40 ir Pasiuntė 
Raudonajam Kryžiui.

Pirmi aukų rinkime pasi
darbavo šie asmenys:

Petras Kapickas pridavė 
$25. Jis sakėsi jau turįs ir 
ant antro lapo vardų sura
šo gerokai aukų, kurias 
priduosiąs,' kai bus pilnas 
lapas. Kapickas pasisakė 
vienas surinksiąs .$100.

Jonas Grubis, pridavė 
$25 ir vieną pilną lapą var
dų surašo. Jis irgi pasiėmė 
antrą lapą.

Rojus židžiūnas (Sidney) 
pridavė $21.75, taipgi pasi
ėmė antrą lapą.

Mrs. Anna židžiūnas 
(Sidney), Laisves bazare 
surinko ir pridavė aukų 
$19.65.
Per juos aukojo šie asme

nys: Po $1: C. Vidikas, Ig
nas Bulius, J. Juškauskas, 
J. Lapinskas, P. Grabaus
kas, J. Jordan, 
kus,

Po 50c: John Martino, 
Louise Butch, Leo Gavrilo
vich; George Nalivaika, 
John Krowley, Harold Da
vidson, Peter Butkus, Ha
rold Noles, Frank Dovidai- 
tis. < ■

Aukojusių žemiau 50c 
vardų neskelbiame, nes už
imtų per daug vietos dien
raštyje.

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Taryba pati pir
moji paaukojo $25.

Dar nedaug aukų, 
graži pradžia.

jums visa eile tokių

Taut- 
Chas. Yuknys, Alex 

Velička, George Nalivąika, 
Pet. Baranauskas, John 
Wolger, Anthony Wisniew
ski, Anthony Kosmowski,
J. Martin, John Grubis, 
Eva Garbecki,- Gussie Got- 
tesman, Sam Vesęhinsky, 
Rose Bublis, Adele Karch, 
Sue Pranaitis, Joe Wolkin,
K. Urbon, Eva -Karpovich, 
Anna Zakaruskas, Mrs. 
Grish, Mary Waiksnis, Ju
lia Pocius, Anna Armikas, 
Stella 
Kulis,

virškinamųjų syvų. Vaikas, 
jauna mergiotė ar moteris sta
čiai nė žiūrėt nenori į maistą. 
Jei ką ir mėgina valgyti, tai 
iškrapšto, išpešioja tik po šla
kelį, po trupinėlį ir valgo, kaip 
nesava burna. Valgymas ve
liasi tarpe dantų, ir nuryti 
sunku.

Kalkių reikalas organizmui 
yra didelis ne tik vaikui, bet 
ir jaunuoliui, paauglio am
žiaus. Ir tatai nereiškia, kad, 
bet kada pradėjus daugiau 
kalkių ir vitamino D vartoti, 
tokios ligos tau kaip matai ir 
išlakstys. Ne. Išlakstyt neiš- 
lakstys, bet bent ir blogyn ne
beis, — ir tai ko verta. Ta
čiau visų tokių ligų galima 
gražiai išvengti, jei motinos ir 
jų kūdikiai nuolat vartotų ne
gadintą gamtinį maistą, tur
tingą visais vitaminais ir mine
ralais ir dar dadėčkui vartotų 
didelėmis dozėmis kalkių ir 
vitamind D preparatus (cal
cium and vitamin D tablets or 
pilis), saulėj dažniau būtų.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

Stoka Kalkių

Kalkės yra vienas pačių pa
matinių mineralų, mūsų kūno 
sąstate. Kalkių būtinai reikia 
— ir reikia dideliais kiekiais, 
ne tik kaulams, dantims, 
kremzlėms, nariams, bet taip
gi ir nervams, raumenims, šir
džiai, dengiamiesiems audi
niams — plėvėms, odai, na
gams, plaukams.

Kalkių reikia per visą gy
venimą, o ypatingai iš pat jau
nų dienų. Yra daugybė viso
kių ligų ir negalių tarpe kūdi
kių, vaikų ir jaunuolių — dėl 
kalkių stokos.

Štai
kalkių trūkumo ligų, — ligų 
sunkių, esmingų, kurių galėtų 
ir visai nebūti, jei būtų dau
giau vartojama turtingo kal
kėmis ir vitaminu D maisto, iš 
pat mažens, nuo pat gležnutės 
kūdikystės — ir dar daugiau, 
nuo pat pirmųjų motinos nėš
tumo dienų ir ištisai per visą 
sunkųjį laikotąrpį. Tai va tų 
nereikalingų ligų, galimų per
spėti ir išvengti ligų, greta:

Rachitas (riękets, angliško
ji liga), mėšlungiai (tetany, 
plėštarankiai), lėtas ir mažas 
ūgis (retarded growth)., nuo
vargio pastova (fatigue pos
ture), nugarkaulio sukreivu- 
liavimas, kupros (spinal cur
vature, high hip, high shoul
der), nusmukę pečiai (round 
shoulders), įriestas nugarkau
lis (lordosis, swayback), iš- 
verstapilvis (potbelly), silpni 
riešai (węak ankles), įsuktos 
kojos (pronated feet), splėsta- 
pėdis, klišakojis, susiplojusiom 
letenom (flat feet, falling ar
ches), išgedę dantys (soft ra
pidly decaying teeth), išpurtę 
liežuvėliai' ir nosų bei gomurio 
gūželiai (enlarged tonsils and 
adenoids), jaunuolių maža- 
kraujingurnas (juvenile ane
mia), moksleivių sunykimas 
(cachexia scholastica), silpnos 
žarnos (intestinal atony), vi
durių sunykimas (celiac dis
ease, marasmus), žarnų su vy
timas (intestinal atrpphy), ne
tikęs mitimas (malnutrition), 
žarnų nemalimas (intestinal 
indigestion), apetito išnyki
mas (anorexia nervosa).

O ką? Nieko sau greta, še- 
renga? Ir vis tai didelės, pa- 
matingos ligos. Kiekvieną jų
jų galima paskyrimą pagvil
denti, bet šio straipsnelio rė
mai tam persiauri. Tai tegul 
būva apie tą apetito išnykimą 
bent truputėlis tarta.

Išnykęs apetitas (anorexia 
nervosą) — labai rimta liga. 
Tai nėra vien tik koks išdir- 
gimas apetito, kada tau nesi
nori bet ko valgyti, bet tu jieš- 
kai, kad tik ko skanesnio ir 
gražesnio gavus. Kadangi se
novės gydytojai nežinojo tik
rojo šios ligos paėjimo ir ma
nė, kad tai būk nuo nervų pa
eina, tai h’ už,vardijo ligą ano
rexia Mn^ryps^?’ Bet tai paei
na ne nuo nervų, bet nuo su 
vyksiu, plonučių, pilvo, plėve 
iiy, , SgjJiU. te; kilį

"Hear my new 
program tonight!

THE NEW 

u
show

BRIGHT LIGHTS of NEW YORK”

ROLAND YOUNG
STAR OF STAGE, SCREEN, RADIO

MAXINE SULLIVAN
FAMOUS SINGER—SWINGER 

OF "LOCH LOMOND"

GEORGE GIVOT
THE "GREEK AMBASSADOR" 

—STAR OF "MEXICAN HAYRIDE"

* ALL GUESTS OF

LOUIS SOBOL
VINCENT LOPEZ

AND HIS ORCHESTRA

WOR * 7:30-8

bet 
Kurie dar 

neaukojote Raudonojo Kry
žiaus Kariniam Fondui, 
prašome užeiti į Lithua
nian - American Red Cross 
Committee raštinę, 427 Lo
rimer St., Brooklyne ir pa
aukoti. Kurie galite su
rinkti aųkų, užeikite, mes 
aprūpinsime jus vajaus me
džiaga.

Kovo 17 d. (March 17th). 
Lithuanian - American Red 
Cross Committee rengia 
prakalbas su jud.omais pa
veikslais. Bus L. A. P. 
Kliųbo salėje,. 280 Union 
Avė. Bus rodomaą įdomus 
paveiksiąs “Nazis Strike”. 
Kuris parodo, kaip naciai 
užgrobė* Lenkiją, Lietuvą, 
Holandiją ir kitas šalis ir 
kaip jie ten elgėsi su tų 
kraštų žmonėmis.

Taipgi bus svarbios pra
kalbos. Kalbės Rojus Miza- 
ra, dienraščio Laisvės re
daktorius, Katrina Petri- 
kienė, pasižymėjusi visuo
menės veikėja, ypač tarp 
moterų ir bus kalbėtojas iš 
Raudonojo Kryžiaus.

Kalbėtojai a p i b u d ins 
Raudonojo Kryžiaus di
džiuosius darbus ir darys 
svarbiųjų žinių peržvalgą. 
Raudonoji Armija jau arti 
Lietuvos sienos. Kada bus 
išlaisvinta Lietuva iš Na
cių priespaudos?... Apie 
tai bus kalbama.

Visi, kurie jau ąukuojo
te, būkite prakalbose. Ant
ru kartu aukuot nereiks. O 
kurie dar neaukuojot, atei
kite į prakalbas ir pąręm- 
kitę Raudąjį Kryžių. Į- 
žapga nempkamai.

& ^ukuys.

Bederman, Anna 
Rose Dugan, V. 

Bass, H. Poskus, K. Chy- 
ckota, Mike Yodis, Christ 
Morkort, Joseph Zakaraus
kas, Vincent Žvirblis, Mrs. 
Jos. Norwatsh, Stanley Mi
siūnas, R. Yurewich, Jos. 
Salczunas, Gus Abraitis, 
Helen Krauchunas, George 
Wareson, Andrew' Dono- 
raus, Ignas. Sutkus.

$1.25: Lukmanes.
Pq $2: M, Skirmont, Tho

mas Laukus.
Po $3: John Valęn, 

M. Leipus.
Po $5: Joseph Zeidat, S* 

Wignes, Leon Seisler, John 
Stuki^

h

Ad. No. 192 
Newspapers—Mar. 13, 1944
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ini* US Bands-Strapt;

Italijos Darbininkų Streikai
Pranešta, kad kovo 1 dieną šiaurinėje 

Italijoje įvyko milžiniški darbininkų 
streikai. Dabar spėjama, kad tai buvo 
paruoštas slapto judėjimo žygis. Jis bu
vo taikytas supulti su Amerikos ir An
glijos armijų įžygiavimu į Romų.

Deja, tos armijos pavėlavo.’ Darbinin
kų išstojimas, suprantama, tapo, numaL 
šintas

yuu> ftvd Cross ui his side 1
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Žalingi Juokdariai Kari-
niuose Darbuose

West Allis, Wisconsine, 
vienas darbininkas sulydė 
mechaniškas kito darbinin
ko reples kariniame fabri
ke, ir dėl to buvo sugaišta 
5 valandos. Susektas, pas
kui jis teisinosi, jog todėl 
sulydęs reples, kad anas 
darbininkas neapvalydavo 
jų- ,

Richmonde, Calif., iaiva- 
statykloje keli darbininkai 
dėliojo į kišenius kitiems 
degančius cigaretus ir 
įkaitintus lydinimo įran
kius. Kai kurie darbi
ninkai taip skaudžiai apde
gė, kad ant rytojaus dirbti 
negalėjo.

Detroite vienoj karinėje

virvagalius 
ant pečių, 

darbininkas 
kad jis

pri- 
mėtė

į

ISTORINĖ IJETUVIĮJ KR RUSŲ KOVA ISenyvų Žmonių Paauginimas
IŠVIEN PRIEŠ VOKIEČIUS Esąs Galimas Dalykas

Traukinių Susikalbėji
mas Telefonu

Pennsylvanijos Geležin
kelio traukiniai telefonu 
susikalba per 67 mylias į 
šiaurius nuo Trentono, N. 
J. Kompanija ketina įvesti 
ir kitose savo geležinkelio 
dalyse telefoninį susikalbė
jimą tarp bėgančiųjų trau
kinių. Tokiu būdu vienas 
traukinys nesustodamas 
gali pranešti kitam apie su
trukdymus, kliūtis, pavo
jus, vietą, kur katras tuo 
laiku yra, ir tt.

Pirmiaus traukinys turė
davo staptelėti, kad galėtų 
kitam traukiniui ką pra
nešti iš telefonų stočių, esa
mų palei geležinkelio liniją.

Naujieji traukinių tele
fonai veikia tankiomis elek
tros srovėmis, kurios eina 
bėgiais (relėmis) ir vielo
mis, ištemptomis tarp stul-! 
pų palei geležinkelį. Tai’Brazilijos 
yra elektroniški, bet ne ra
dijo telefonai.

dirbtuvėj kilo gaisras iš to
kių šposų: Kai kurie dar
bininkai dėliojo padegtus, 
smilkstančius 
vieni kitiems 
Vienas 
sipažino,
neužgesintus degtukus į 
aliejais sumirkusią po
pierinę dėžę, norėdamas 
kitus darbininkus pagąs
dinti.

Kitame kariniame fabri
ke darbininkai žaisdami 
laidė metalo gabaliukus 
vienas į kitą. Kartą metalo 
gabaliukas įkrito į svar
baus gręžiamojo preso ma
šineriją, pagadino presą ir 
sustabdė darbą.

Plieno fabrike Decatur 
mieste, Alabamoj, vienas 
darbininkas juokavo pasvi
lindamas kitiem kojas bai
siai karšta oksigeno švytu
rio liepsna. Dėl to kai ku
rie metė iš rankų viską, ką 
turėjo, ir sudaužė įrankius 
bei dirbinius. O kelis kar
tus tokie juokai sustabdė 
darbą net visame fabriko 
skyriuje.

Bendrai paėmus, šposi
ninkai karinėse pramonėse 
Amerikoj iki šiol padarė 
daugiau nuostolių ir su
trukdymų, negu visi Hitle
rio ar japonų agentai-sa- 
botažninkai. J. C. K.

CIO pirmininkas Phil. 
Murray smerkė tuos, kurie 
ardo unijų vienybę, kursty
dami prieš “raudonuosius.”

Pasimojimas prieš Hitlerį

Rio de Janeiro mieste, 
sostinėje, nese- 

rodomas judama-

Iš demokratų vien tik 
Rooseveltas galėtų laimėt 
ateinančius prez. rinkimus, 
sako Tobin, Vežikų Unijos 
galva.

Harrison ir Keamy, 
New Jersey

va- 
va- 
ke- 
pa-

LLD 136 kuopos parengimė- 
lis, kuris atsibuvo vasario 27 
d., buvo labai pasekmingas. 
Įžangos visai nebuvo, bet apie 
6 vai. vakare, mūsų draugės, 
Kušlienė ir Žilinskienė patai
sė vakarienę ir pakvietė sve- 
čius-prie stalų; taip pat drau
gai vyfai, Kušlis ir Žilinskas, 
gėrimais vaišino. Baigiant 
karienę, A. Kušlis, kaipo 
karo pirmininkas, iššaukė 
lėtą draugų bei draugių
kalbėti apie šį parengimėlį ir 
jo tikslą. Visi kalbėtojai pa
reiškė vakariene pasitenkini
mą ir nepamiršo prisiminti 
apie lietuvius raudonarmiečius 
ir Lietuvos partizanus, kad 
mes juos neturime užmiršti, 
kaipo kovotojus ir mūsų tėvy
nės Lietuvos laisvinto jus.

Po tokių kalbų tapo padary
ta dvi rinkliavos, viena ant 
vakarienės ir kas liks, tai ant 
bono, o antra rinkliava buvo 
dėl raudonarmiečių ir Lietu
vos nukentėjusių po karo, nes 
taip patarė svečias iš Paterso- 
no, drg. S. Vilkas ir ant to vi
si sutiko. Ant vakarienės su
rinkta $25.30. Antra kolekta 
buvo dėl pundelių, čia paduo
du aukotojų, vardus.

niai buvo
sis paveikslas iš Hitlerio 
gyvenimo ir jo niekšysčių. 
Vienas žiūrėtojas taip įšir
do, kad užmiršo, jog čia 
tiktai judis, ir paleido tris 
kulkas iš revolverio, taiky
damas jas Hitleriui.

Po du doleriu: kuopos ge
ra narė, S. Vilkas, G. S. Kai
riai, P. Ramoška, F. A. Jos- 
mantai, P. Maršonas, M. žo
lynas.

Po 1 dol.: O. Žilinskienė, B. 
Kušlienė, M. Pakštienė, A. 
Kušlis, V. Žilinskas, A. Prič- 
kaitis.

Po 50 centų: M. Kisielienė, 
Švilpa ir A. Michiulis 20 cen
tų. Viso $21.20.

Aukavusiems tariame širdin
gą ačiū! Maža grupelė drau
gų, buvo tik 19 ypatų, bet vi
si aiškiai suprato savo užduo
tį. Reikia priminti, kad mūsų 
kuopoj yra apie 40 narių, bet 
tik apie pusė narių rūpinasi 
organizacijos, progreso ir vi
suomeniniais reikalais, o kiti, 
tai daugiausiai myli tik kriti
kuoti ir kitiems patarimus 
duoti, bet patys, tai šalinasi 
nuo prisidėjimo prie bile pro- 
gresyvio judėjimo.

Niekuomet tiek nebuvo svar
bių visuomeninių, kaip lietuvių, 
taip ir pasaulio abelnai 
reikalų, kaip dabar. To
dėl LLD visi nariai turime pri
sidėti, po kiek išgalime, jeigu 
mes norime būti verti šios or
ganizacijos vardo. Jau jeigu 
nenorite prisidėti prie akty
vaus darbo, tai nors pasisteng- 
kite užsimokėti į laiką duok
les, kad nereiktų jieškoti po 
visas pakampes.

Viršminėto parengimėlio

Bent nuo 13-j o amžiaus 
lietuviai dažnai išvien su 
rusais kovojo prieš vokie
čius kryžiokus ir kalavinin
kus. Pačioje to amžiaus 
pradžioje lietuviai iš vienos 
pusės, o Novgorodo, Psko
vo bei Polocko rusai, iš an
tros, ne kartą taip smar
kiai apdaužė vokiečius ka
lavininkus (arba kardi
ninkus), įsiveržusius į lat
vių bei estų žemes, jog 1209 
metais vokiečiai susirinko į 
specialį pasitarimą ir svar
stė, “kaip išsigelbėti nuo 
žalos, kurią jiems padaro 
Lietuva ir Rusija.” Šitaip 
rašo pačių vokiečių istorinė 
kronika.

Lietuvos valstybės kūrė
jas, didysis 
Mindaugas ir 
kunigaikščiai 
padarė sutartį
kunigaikščiais Danielium ir 
Vasilka ir suvienytomis jė-

gomis kovojo prieš vokiš
kąjį pavojų.

Mindaugui vadovaujant, 
lietuviai visiškai sunaikino 
vokiečių kalavininkų ka
riuomenę ir patį jų magis
trą prie Saulės (Šiaulių) 
1236 metais; paskui 1260 
m. lietuviai ištaškė jungti
nes vokiečių kryžiuočių ir 
kalavininkų jėgas prie 
Durbės ežero, sykiu nukau
dami kalavininkų magis
trą ir kryžiuočių magistro 
padėjėją.

kunigaikštis 
kiti lietuvių 
1219 metais 
su Ukrainos

kunigaikščiu Aleksandru 
Nevskiu, sutriuškindami 
vokiečių jėgas ant Čudo e- 
žero ledo.

Lietuvos kunigaikštis 
Mindaugas nesitenkino at
skirais laimėjimais prieš 
vokiečius. Jis sudarė są
jungą su Novgorodo kuni
gaikščiu Aleksandru Nevs
kiu bendriems veiksmams 
prieš tuos priešus.

Susidėję sąjungon, Min- 
jdaugasrtr Aleksandr. Nev- 

Mindaugo laikais taip pat i Pa(Jarė bent du vieniu- 
ir rusai triuškino vokie
čius. 1233 m. Pskovo rusai 
sumušė juos prie Izborsko. 
Tais pačiais ir sekamais 
metais rusai, vadovaujami 
kunigaikščių Danieliaus ir 
Jaroslavo, sukirto dar ki
tur vokiečius kryžiuočius ir 
kalavininkus. Bet lemiamą
jį mūšį kalavininkams su
davė Novgorodo rusai su

;gus žygius prieš vokiečius 
kalavininkus; tuomet ir 
liko sustabdytas bet koks 
tų vokiečių veržimasis į lie
tuvių ir rusų žemes.

Vytauto rusų pulkai iš 
Smolensko labai daug pa
dėjo lietuviams, lenkams ir 
cechams amžinai supliekti 
kryžiokus prie Žalgirio.

KAITINANČIOS ELEKTRINES LEMPOS
Visiem žinoma, jog šią 

žiemą stokavo anglies bei 
aliejaus patalpoms apšildy
ti. Raštinių darbininkams 
kartais per dieną tekdavo 
sustyrusiais, sugrubusiais 
pirštais klibinti rašomąją 
mašinėlę.

Šio straipsniuko rašyto
jas, pagaliaus, surado išei
tį — už .porą dolerių nusi
pirko kaitinamąją infra
red elektrinę lempą ir pasi
kabino keletu colių virš 
taipraiterio. Nors patalpoj 
nebūtų -bsrlumos^nei '-pauos
tyt, bet rankoms jau įvalias 
šilta, ir pirštai veikia taip, 
kaip vasarą. Tokia lempa 
ir bendrai šiek tiek pašildo, 
bent iš priekio. O jeigu už- 
nugarėj būtų dar kita, tai 
beveik visai nereikėtų skų
stis dėl šalčio dirbamojoj 
vietoj.

LEMPOS VALGIAMS 
GAMINTI

Praeitą savaitę NewYor-

ke kalbėjo apie visokį elek
trinių lempų naudojimą in
žinierius S. G. Hibben, iš 
Westinghouse E 1 e k t ros 
kompanijos. Jis nurodė,

Gimimų Skaičiaus Mažėjimas
Nuo Amerikos įstojimo 

karan ypač daug jaunuolių 
apsivedė, bet gimdomų kū
dikių skaičius labai suma
žėjo, kaip rodo Metropoli
tan Ap’draudds kompanijos 
skaitmenys.
' Jungtinių ' Valstijų did
miesčiuose 1943 m. gruody
je 22 procentais mažiau 
kūdikių gimė, negu 1942 
m. gruodyje. O gimimai da
bartinių metų pradžioje ro
do, jog šiemet Amerikoje 
tegims apie 2,700,000 kūdi
kių, tai būtų 15 nuošimčių 
mažiau kaip 1943 m. Mena
ma, kad gimimų skaičius ir 
toliau mažės, t iki praeis 
bent vieni metai po karo 
pabaigos.

kaip daugelis karinių , dirb
tuvių dabar naudoja kaiti
namąsias, infra-red lempas 
vietiniam apšildymui bei 
dirbinių džiovinimui. Jos 
tarnauja ir geresniam au
ginimui naminių paukščių 
ir kitų gyvulių, padeda au
ginti gėles šiltnamiuose (po 
stiklais) ir tt.

Hibben pranašavo, jog 
netolimoj ateityj galima 
bus tokiomis lempomis ir 
mėsą bei kiaušinius svei
kiau ir gardžiau iškepti, 
negu dabartiniais' 'būdais. 
Kartu jis priminė ultra
violetines, saulines lempas, 
saugančias žmogų nuo ra- 
chito ligos, apvalančias orą 
nuo įvairių ligų perų ir gi
nančias maistą nuo pelė
sių.

E 1 e k tros mokslininkai 
darbuojasi pagaminti lem
pas dar kitiems matomiems 
ir nematomiems, bet nau
dingiems spinduliams.

N. M.

Yra keli patikrinti atsiti
kimai Amerikoje, kad jau 
subrendę, pusiauamžiai 
žmonės buvo paauginti po 
porą - trejetą colių. Gydy
tojai naudojo posmageni- 
nes, pituitarines jaučių bei 
avių liaukas kaipo vaistą 
pridėti ūgio tiem neūžau
gom. Bet jų paauginimas 
brangiai atsiėjo, po kelis i- 
ki dešimties tūkstančių do
lerių.

Dabar neseniai Califor- 
nijos Universiteto profeso
riai H. M; Evans ir Chaoh 
Hao-Li grynai išskyrė iš 
posmageninių liaukų vieną 
medžiagą, kuri augina jau 
subrendusius arba apyse
nius gyvūnėlius. Ta me
džiaga yra tam tikras pro
teinas, arba baltimis.Trum- 
pai paaiškinti, kas yra pro
teinas - baltimis, galima 
pasakyti, jog daugiausiai 
proteinų gauname iš mėsos, 
kiaušinių, pieno, nors jų y- 
ra ir įvairiuose kituose 
maisto produktuose.

Gaminti minimąjį augi
mo proteiną tiktai iš gyvu
lių posmageninių liaukų tai 
jis vis tiek dar perbran- 
giai lėšuotų praktiškam 
naudojimui ir sunku būtų 
jo įvalias prigaminti. Taigi 
mokslininkai toliau tyrinės, 
ar galima būtų gauti gryno 
ugdančiojo proteino iš, mė
sos, kiaušinių ir kitų orga
ninių medžiagų. Tuomet 
ugdantįjį proteiną galėtų 
jau daugmeniškai dirbti, 
panašiai kaip dabar įvai-

rūs vitaminai yra urmu 
dirbtinai gaminami.

Kad ugdančiojo proteino 
atradimas nėra blofas, ta
tai užtikrina profesoriaus , 
H. M. Evanso garbė kaipo * 
mokslininko. Evans yra at
radėjas ir Vitamino E.

Jeigu karas užtruktų dar 
metus kitus, tai augimo 
proteinas galėtų patarnauti 
ir karinėms pastangoms. 
Gana daug jaunuolių ir 
jaunų vyrų abelnai dabar 
atmetama nuo karo tarny
bos todėl, kad jie yra per
daug žemo ūgio. O paaugi
nus juos dar colį kitą, jie 
tiktų armijai. N. M.

$200,000,000 Nuostolių 
Nuo Žiurkių per Metus

> i

•X

Binghamton, N. Y
Draugai A. L. Mainioniai 

gavo laišką iš armijos orlaivy- 
no, nuo gen. Brand, iš Randolf 
Field, Texas, kad jų jauniau
sias sūnus Ignas Mainionis yra 
kvalifikuotas į pirmos klasės 
valstijos lakūnų, mokyklą. Ge
riausio pasisekimo Ignui lavin
tis.

Antras jų sūnus — Stasius 
jau kariauja už jųrų prieš mū
sų priešus. Tėvams smagu, 
kad jų sūnūs gali atrašyti lie
tuviškai, mat, jie turi pas sa
ve dr. J. J. Kaškiaučiaus su
taisytą vadovėlį čia gimusiems 
lietuviškai mokytis — “Self 
Instructor.” J. K. N.

Draugų F. A. Maldaikių su
kaktis 25-kių metų vedybinio 
gyvenimo paminėta vasario 12 
d., jų namuose. Puotą surengė 
jų duktė Helen Kiznienė ir 
Maldaikienės sesuo S. Sedonie- 
nė, su pagelba V. Sedonis, N. 
Simonaitienė ir N. Misevičie
nė. Svočia buvo J. K. Nava- 
linskienė, svotas J. K. Vaiče
kauskas, dalyavvo apie 40 sve
čių.

Drg. Maldaikiai yra Laisvės 
skaitytojai, nariai darbinin-

kiškų organizacijų, veikėjai ir 
nuoširdūs rėmėjai aukomis. 
Toje dvasioje buvo pasakytos 
prakalbėlės. Parinkta aukų 
Amer. Raudonajam Kryžiui.

Pirmininkas J. .Vaičekaus
kas aukavo $5, F. A. Maldai- 
kiai $2 ir B. Kvietkauskai $2, 
J. M. Luzinai $1.50 ir po $1: 
J. Gabužis, P. A. Mačiukai, A. 
J. K. Navalinskai, P. O. Mi
kalajūnai, Mr. & Mrs. J. Bi- 
gon, II. Kiznienė, ir M. Kul- 
bienė 50c. Viso $17. Visiems 
aukavusiems širdingai ačiū!

Pinigai priduota vietiniam 
skyriui. Dabar prasideda Rau
donojo Kryžiaus kampanija ir 
reikia rinkti aukas visur. Tie
sa, yra suklaidintų žmonių, 
kurie skaito anti-demokratinę 
lietuvių spaudą, kurie sako : 
“Jūs visur renkate tas aukas, 
kaip kokie salaveišiai.” Tokis 
nusistatymas žalingas ir nepa
deda karo laimėjimui.

Draugams Maldaikiajms lin
kiu sveikatos ir sulaukti auk
sinio jubilėjo.

Pokily Dalyvavęs.

Bridgeport, Conn
Sutvertas Lietuvai Pagelbos 

Teikimo Komitetas

Vasario 27 d. įvyko atsto
vų, dalyvavusių Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime posėdis. 
Pasirodė, kad visos organiza
cijos, kurios buvo atstovautos, 
išklausiusios raportus, paliko 
atstovus darbuotis ant toliau. 
Todėl, plačiai išdiskusavę, 
nutarė sutverti skyrių Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto. 
Išrinkta 3 į valdybą: J. J. 
Mockaitis pirm.; J. Bartkevi
čius rast.; A. Elevecki iždinin
ke. Visi kiti atstovai pasilie
ka komiteto nariais.

Nutarta rengti prakalbas, 
kovo 19 d. Tai bus kaip ir 
raporto iš 
važiavimo

Taipgi 
drapanų,
nuo viešo Susirinkimo, t. y., 
prakalbų, pradėsime platesnę 
darbuotę ir gal Bridgeportą 
pastatysime ant mapos, kaip 
ką nuveikusį.

Prakalbose turėtų dalyvauti 
ne tik vietiniai, bet ir apylin
kės lietuviai, nes prakalbos 
įvyksta sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, kovo 19 d., Liet. Jaunų 
Vyrų Dr-jos svetainėje, 407 
Lafayette St., Bridgeporte. .Pa
sižadėjo gerą prakalbą pasa-

Demokrat. Liet. Su- 
išdavimas.
apkalbėta aukų ir 

rinkimo reikalas ir

Komisija:
A. B. Kusliai ir 
V. O. Žilinskai.

Klaidos Pataisymas
Laisvėj, vasario 26 d. pasa

kyta, kad įvyko LLD 20 kp. 
susirinkimas vasario 4 d., o 
turėjo būti LLD Moterų Sky
riaus. Ligonių surašė pasaky
ta E. Misulevičienė,' o turėjo 
būti E. Milusevičienė.
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Senesni už Krikščionybę 
Pinigai Palestinoj

Jeruzalėje šio mėnesio 
pradžioje darbininkai, be- 
kasinėdami žemę darže 
prie Žydų Universiteto, at
rado molinį butelį su 11 se
novinių sidabrinių • pinigų. 
Šie pinigai buvo nukalti už 
29 iki 130 metų pirm krik
ščionių gadynės.

Apskaitliuojama, kad žiur- . 
kės per metus laiko Jung- , • 
tinėms Valstijoms padaro1 
apie už 200,000,000 dolerių 
nuostolių. Už tuos pinigus
galima būtų pabudavot du I 
milžiniškus karo šarvuot
laivius.

Sakoma, kad žiurkių skai
čius Jungtinėse Valstijose 
siekia iki 60,000,000. Dau
giausia žiurkių randasi ant 
farmų. Čia jos turi kur pa
sislėpti ir maisto paėsti. 
Miestuose žiurkėms daug 
sunkiau gyventi, nes mūri- . 
niai namai ir išcementuotos 
gatvės sudaro kliūtis žiur
kėms pasidaryti požeminius 
takus ir olas. Taipgi geres
nis išmatų prižiūrėjimas 
miestuose, žiurkes varyte- 
varo į farmas.

Žiurkės, apart darymo 
įvairiausių nuostolių gy
ventojams, dar yra išnešio- 
tojos pavojingų užkrečiamų 
ligų. U. -K* k.

Dvylika mylių virš že
mės paviršiaus ties ekvato
rium yra daug šalčiau, ne- . 
gu ant šiaurinio ar pietinio 
ašigalių.

REIKIA LEND - LEASE 
PARAMOS TALKININ^ 

KAM IR TOLIAU

kyti drg. D. M. šolomskas, be 
to, atstovai pateiks raportą iš 
suvažiavimo. Kadangi artinasi 
Lietuvos išlaisvinimas iš nacių 
okupacijos ir mes turime būti 
prisirengę ištiesti savo ranką 
nuvargintiems savo broliams j 
Lietuvoje. Daugel galima nu-įkė kongresinei komisijai, 
veikti, jeigu tik su noru, su 
ukvata, vieningai dirbsime. 
Todėl prašome talkos, ateiki
te į prakalbas ir po prakal
bų padėkite dirbti garbingą 
ddrbą, paremti Lietuvos žmo
nes. Atstovas.

DRAFTUOS VYRUS
BŪTINŲ DARBŲ

Iš

Washington. — Rekruta- 
vimo vyriausybė pranešė, 
jog kuriose pramonėse su
sidaro atliekamų darbinin
kų, tai samdytojai visų pir
ma turi paleisti vyrus 18 
iki 38 metų amžiaus, kurių 
ėmimas armijon iki šiol bu
vo atidėtas, kaipo būtinų 
karinei pramonei darbinin
kų.

Tokie paleisti darbininkai 
bus rekrutuojami karinėn 
tarnybon. O jeigu jų neuž
teks, tai bus 
mijon ir kiti 
ninkai, kurių 
buvo atidėtas 
bo svarbos.

šaukiami ar- 
jauni darbi- 

rekrutavimas 
dėlei jų dar-

va

Amerikos laivyno sekre- ' 
torius Frank Knox pareiš- .,

kad Amerika ir toliau bū
tinai turi remti Lend-Lease* 
fondo lėšomis Angliją ir 
Sovietų Sąjungą, nes tatai 
reikalinga galutinajam ka
ro laimėjimui prieš Vokie-

Knox reikalavo pratęsti 
Lend - Lease įstatymo vei
kimą, kuris kitaip užsi
baigtų šiemet birželio 30 d.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkės darbą. Nesvarbu, jaunas ar 
senyvas žmogus, bile netinginys ir 
nesibijo ūkės darbo. Pageidaujama, 
kad atsišauktų tokis, kuris biskutį 
nusimano apie daily dę (karpente- 
rystę). Valandos neilgos. Valgis ir 
guolis geras. Karvių melžt nereikės. 
Kitais žodžiais, gera vieta geram 
žmogui. Rašydami, malonėkite pra-. - 
nešti kiek algos reikalautumėt į 
mėnesj. — W. G. Lasky, R. D. 1, t 
Brooktondale, N. Y. (58-60) '

Reikalingas kišeninis ir rankovių 
siuvėjas dirbti prie geros rūšies vy
rų kautų. Unijinė dirbtuvė ’ 
New Haven, Conn. Adresuokite 
kais sekamai: A. 
New Haven, Conn.

' - A ‘i.
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Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE la hereby given that License No. 
DW 211 baa been issqad to the undersigned 
to Jnanufacture wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2071-73 Fulton St..( 
Borough of Brooklyn. County of Kings to 
consumed off the premises

LA REINE VINEYARDS, INC. 
207L78 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NQTICE t in hereby given that License No. 
RL 6809 ’ ha« beėn issued to the undersigned 
,to ^ell beer, wine and liquor at retail 'Under 
Section 107 of 'the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at; l8i>.. North 7th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

SO11A LACHTARA
85 North 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 492 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
(Prospect Bar & Grill)

154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2790 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE BOWMAN 
(Pat’s Bar & Grill)

2790 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5813—4th Ave., Borough of ^Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly Tavern)
5813 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 868 Grand St., 
County of Kings, to 
premises.

THEODORE 
863 Grand St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KURYLAS 
Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1337 has been issued to the underaigned 
to sell beer, wine and liquor at retadl_ tinder 
Section 107 
Law at 411 
County of 
premises.

of the Alcoholic Beverage .Control 
Grand St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

411 Grand
JOSEPH ZEIDAT

St., Brooklyn, N. ¥.

NOTICE la hereby given that License No. 
DB 4 has been issued to the undersigned 
to rectify liquor under the Alcoholic Beverage 
Coaitnl Low at 46-8 Somers St*. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 

©fl the premises.
LA REINE VINEYARDS. INC.

Brooklyn, N. Y.48-8 Somers St..

premises.

492 Grand
IGNAS SUTKUS

St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

NOTICE is 
1* 202 has 
to soil wine 
>07 of the

premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law 
ford Ave., Borough of Brooklyn, 
tings, to be consumed off

NOTICE is _____ _
RL 5648 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

beer, wine and liquor at retail under 
107 
688 
of

of the Alcoholic Beverage Control 
Bergen 
Kings,

St., 
to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

the

638 Bergen
CHAS.
St.,

D. BRYAN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

BESSIE 
1Q29 Bedford Ave.,

RAND
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 517 hw been issued «to the undersigned 
to sell. wine & liquor at retail under Section 
IM of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRACHTENBERG 
(Remsen Court Liquor Store)

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is . „
RL 5075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1605 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

1605

NETTIE GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern) 

Broadway. Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 430-1 Ave. D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

4301

CORNELIUS CAREY &
RUPERT KINZELMANN

Bob’s & Neil’s
Ave. I), Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1281 has been issued to the undersigned 
to sell heei', wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY 
(Foster

1325 Flatbush Ave.,

J. FREY „
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 871 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 107—3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BALTIC WINE 
107—3rd Ave.,

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

NOTICE is hereby given that License 
RL 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ 
31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ijquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 127 1 Fulton St. & 542 A Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be ccnsumed on the premises.

NORMOND REST., INC.
12.74 Fulton St., 
542A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

& LIQUOR OO.. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. L 985 ‘ . . .
to sell, 
107 of 
at 269 
County 
promises. 

RUDOLPH SCHLACHTER 
269 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Sutter Ave., 

of Kings, to

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ąt 225 Vanderbilt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. ATCIIUE 
(Hal-Will Bar & Grill)

1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 479—72nd Street, 
County of Kings, to

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

479—72nd
FRIEDA 

St..
R. HERZ

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sei). wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ijiw 
at 513 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK & MORRIS KAMINSKY.
Exee. Estate of Isaac Kaminsky, Jack Kam
insky, M orris Kaminsky and Jessie Kaminsky 

Lexier
(Brevoort Wine & Liquor Store) 

513 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at >081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 
1031 Liberty

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

NOTICE is 
RW 288 has 
to sell beer 
107 of the 
at 128 No. 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

10th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

128 North
JOHN ANDERSON

10th St.. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License ___
RW 371 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin St., 
County of Kings, to 
promises.

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

PETER
145 Franklin St.,

NAAS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ......
R!W 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1061 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

No.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave. , Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
RW 293 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of -the Alcoholic Beverage Control Law 
at 188 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB. INC.
188 Marcy Axe., Brooklyn,

No.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW -870 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 539 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
X>remwc.s.

JOSEPH BONIFIGLIO
559 Lori-mer St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
RW 251 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
preqaiaes.

MICHAEL 
615 Lorimer St..

No.

the
CAMUSO 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 0328 -- 
County of 
premises.

No.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Avenue N, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the

AD0LI7I KOLB 
MM — Avenue N. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
KL 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH RUCINSKI
158 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2957 Fulton St.. Borough of 
Bro*iklyn, County of Kings, to be •consumed 
on the premises.

HELENE HERMANN -
A«fa*x.' of the Estate of Arnold P. Hermann 
2957 Fufton St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law «t 4f> Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BALEZENTIS
If’Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1193 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1082 St. John’s -Place, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITTLE INN, INC.
John’s Place, Brooklyn, N. Y.1082 St.

NOTICE 
RL 1421) 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumeu 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN
100 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 427 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 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BARON
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I*aw at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liriuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
1687 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

10th Ave., Borough of
Kings, to be consumed

RI 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1801 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
1801—10th Ave.,

of

S. KIRNAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5427 has been issued to the undersigned 
to ■>sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 1224—8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
promises.

1224—8th

NOTICE 
RL 1174

the
JOHN GALLAGHER

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 1157 Myrtle Ave. & 10 Jefferson St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave.,
10 Jefferson St.,

No.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law «t 180 'Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MA Rip VIOLA & CHARLES VIOLA 
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 217---5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THOMAS
(5th Ave. Bar & Grill)

5th Ave., Brooklyn, N.

WYNNE

the

217 Y.

No.NOTICE ia hereby given that License 
RL 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 454 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

ANTHONY 
(Crescent

454 Crescent St.,

SLIKAS 
Grill)

Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 790 Blake Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
(Vince Tavern)

790 Blake Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 6772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 'Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY BEHRENS
657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

No.

is hereby given that License No. 
4142 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

18th Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE 
RI.
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4317 —- 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
18th Ave., Brooklyn, N. Y.4317

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 755-9 McDonald Ave. & 101-103 Dit- 
mas Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT
755-9 McDonald Ave., 
101-103 Dilmas Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4209 has been issued to the undersigned 
to sell beef,’wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321—5th Ave., Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 
(Moriarty & Reilly Tavern) 

5th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 5677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 965 
County of 
premises.

of the Alcoholic Beverage Control 
Broadway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

321

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Fort Greene Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty &Reilly Tavern) 
Greene Place, Brooklyn, N. Y.

LAWRENCE HALL 
965 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the x>remises.

HENRY ATHING
553 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1404 has been ismied to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 224 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SPOLLEN
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

138 Fort

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

NOTICE 
RW 239 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 861 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 847 has been issued to the undersigned 

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

to sell beer and wine 
107 , of the Alcoholic 
at 238 Court Street, 
County of 
premises.

238 Court

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1879 has been issued to the undersigned 
to sell bėer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Raw at 388 Court St., Borough of Brooklyn, 

thoCounty of 
premises.

388 Court

Kings, to

D’ARCO

St

ANNA
Sam’s Rest.

, Brooklyn, N.

the

Kings, to be consumed on
ANTHONY GALLO 

Bill’s Tavern
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373-5 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the x>remises.

EDWARD SUSK1ND
373-5 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 6134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 194 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^w at 945 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTGOMERY BAR & GRILL, INC. 
945 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ikfuor at retail under 
Section >97 of the Alcoholic Beverage Control 
i^aw at 4728-4th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to l>e consumed on the 
premise®.

GCORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
(Emerald Bar & Grill)
.ve., -Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5680 has been issued tn the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 828-28 Remsen Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise®.

REMSEN BAR & GRILL. INC. 
826-28 Remsen Ave. , Brooklyn, N. Y.

4723

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
J aw at. 271-273 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
(Park Tavern)

271-3 Jay St., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Jay Street. Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE la hereby given that License No. 
ILL 1208 has been issued to tbe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sactlori 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 348 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

WITOLD MO8CICKJ 
(Waverly Taverrt)

363—5th Ave.. Br<»oklyii, N. Y.
NO'flCE is hareby given that License No. 
JRL 6538 has been i»mted to the Undersigned 
to sell beer, wine and Hquor at retail un<ior 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2’294 Bedford Ave., Borough of 
BronMyn. County JUntPb to be flonsumed 
on we premises.

AL’S CORNER. INC.
2194 »*tford Ave., Brooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 Nostrand Ave., & 1298 Atlantic 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HENRY ATHING 
(Bake’s Tavern) 

553 Nostrand Ave., 
1298 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 48 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM WARANITSKY
48 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS
I Louis's Little Campus Rest.) 

749-51 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7119 has been issued to the undelsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2628 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LESTER MICHAEL LINTON 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1960 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. .County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTLIN
19G0 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1349 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5001—8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

5001 — 8th
SIVART SARVOLD
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RI 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 
Brooklyn, County of 
on tho premises.

MARGARET 
(Mulligan’s

1042-16 Nostrand Ave.,

hereby given that License No.
4154 has been issued to the undersigned | 

and liquor at. retail under I

1042-46 Nostrand Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

T. MULLIGAN
Rest. & Bar)

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ‘4p9- -5th Ave., Borough of Brooklyn, 

the
nv — .Jin _________r... .  

County ot Kings, to be consumed on 
premises.

5 th Ave
& JOSEPH PONZO 

Brooklyn, N.

NOTICE
RL 1271

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 91 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL YURCHYK
91 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1406 has been 
to sell beer, wine ___ _____ _ ___

of the Alcoholic Beverage Control 
Berry . ______ ‘ ~
Kings, to be consumed on the

Section 107 
i,aw at 98 
County of 
premises.

08 Berry

issued to the undersigned 
and liquor at retail under

St., Borough of Brooklyn,

FELIX KOSINSK1
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1457 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 Flatbush Ave Ext., Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

406

the premises.
I SADORE

IB. & B. 
Flatbush Ave. E

H. BRENNER
Bar & Grill) 

xt., Brooklyn, N.

NOTICE 
RI. 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

is hereby given that License No. 
1499 has been issued to the undersigned 

beer, wine and liquor at retail under 
107 
67 
of

of the Alcoholic Beverage Control 
Furman St., Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on

67 Furman

NELLIE COLLINS 
(Collin’s Bar & Grill)
St., . Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE
RL 4177 . _____ _ .... __________
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. '

EMANUEL M. OSTERFELD
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y<

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

NOTICE is hereby given that License 
RL 4126 has been issued to the >undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1104 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 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 Control1 
Law at 4-5 Newkirk Plaz.a & 600-2 East 
1.0th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F.-CO., INC. 
4-5 Newkirk Plaza, 
600-2 East 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1267 has been issued to the undesigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Scotion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Alabama Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE FRANKEL
156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7088 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control- 
Ijiiw at 347 Nostrand Ave. & 409 Gates Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

RUBIN ROBINSON
Admr. of Estate Nathan Robinson 
Nostrand Ave., 
Gates Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
RW 444 has been issued to the undersigned 
.to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 169.4 Gates Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPHINE 
Old Crystal Palace

1691 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

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

VERDERBER

Imj

NOTICE is 
L 753 has 
Io sell wine 
107 of the 
at 3614 Quentin Rd.,
County of Kings, to

MORRIS 
3614 Quentin Rd.,

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

347
409 Brooklyn, N.

NOTICE is Mcreby given that License No. 
RL 5676 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 102 Foster Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

102

the premises.
LOUIS & JOSEPH MANDEL 

(Perry’s Tavern)
Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1592 has been issued to the. undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 916 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY’S HOFBRAU, INC.
916 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4158 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

beer,
107 i

of

, wine and liquor al retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Fulton St..

NOTICE

FOODS, INC.
Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.

No. 
RL 1235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD TRACEY
241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 294 has been issued to the undersigned' 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 206 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

296 Wyckoff
STEPHEN MAIDL
Ave., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

beer and wine at retail under Section

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

BIERMAN
Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License 
RL 5065 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section IO’? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 178 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

LUGER’S
178 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1607 has been issued to the undersigned 
to sell Ixser, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 South 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WILLIAM
231 South 4th St.,

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

AUMANN’S
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1176 has been issued to the undersigned 
to sell )>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA VOGEL
Ave., Brooklyn, N. Y.6802—3rd

NOTICE 
RL 42911 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 547 Morgan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
5-17 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4174 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1387 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MICHAEL O’BRIEN & HUGH GAVIGAN 

1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5657 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
71 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 750 has 
to sell 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112 XI* !>«..«,.
County _
Xiremises.

GIUSEPPE 
112 Jackson St.,

Jackson St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on ' the

ESPOSITO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1200-02 Liberty Ave., Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. NATHAN GOLDSCHLAGER 
Nathan’s Del. & Restaurant

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

• I

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

426 SO, 5th

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

>■>

Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 769 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn. .County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL. INC.
7G9 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERER, INC.
Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
350

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5228 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 949-955 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N. 
949-955 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS

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

naujus 
lūs ir 
sudarau 

Įrikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 

_____ [padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

, įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 .Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeninore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka' 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Under taker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

sunkus pristatymas anglies.
<□►

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kiiro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

______________ ______ _ _ _ _____________ ___________

Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic- Teatro)
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4117 has been issued to the uudcrąigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Daw at 422 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1263 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
l»aw at 148 Hoyt 
County of Kings, 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
ItL 5488 has been isssud (o the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I*aw at 1696 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed ou tho

JOHN KEARNS & JAMES MUU/EN 
1696 Broadway, Brooklyn, N. Y.

> ■ ■ ■'

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

304,398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephpne bUgg 2-8342

- ------ - . . ........ >-............. ■ ..... , . . ------------------ --- - , . . . ................ .................................
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Penktas PusUpfo

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NQT1CE ią hereby given that License No. 
RL 6905 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the AlcohdHc Beverage Control 
Uw at 2Q6 Bond St., Borough of Brooklyn, 
County of KihgA to be consumed on the 
premises.

MARGARET O’SHEA
Admx. or Estgte of Timothy O’Shea 

206 Bond St.. Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL $681 hgs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor At retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 296 Nassau Ąve.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HARRY J. SWE1TZEB & JAMES MURPHY 
296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1371 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ
111 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givei) that License No. 
L 1000 has been Issued to the Undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6506 — ‘
County of 
premises.

5506

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

FRANK CRISERA
13th Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued ta the undersigned

NOTICE
CTR 167 ________ _ ___  _____ _
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave.. Ext., Ęorough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERER. INC.
350 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 281 Ave. X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NICOLO POLACCO
(Welcome Rest. Pizzeria Napolitano) 

281 Ave., X, Brooklyn. N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 734 has been issued to the undersigned, 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

the

ERICH WEBER
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

1148 Myrtle
NOTICE is
RW 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-35 Strauss St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROUMANIAN PEASANT, INC. 
1833-35 Strauss St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 378 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Carlton Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED DUSKIN 
(Midwood Bai- & Rest.)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1539 has been issued to the’ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1084-1086 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CASEY’S, INC.
1084-1086 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic 
I-aw at Foot of Bay 32nd 
Brooklyn. County of Kings, 
on the premises. t • •-

BEN MaCHREE BOAT 
Foot of Bay 32 St.,

Beverage Control 
St., Borough of 
to be consumed
CLUB. INC. 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seętion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Marcy Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey St , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 New Lots Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been 

to sell beer, wine 
Section 107

281 New

NOTICE 
RL 1291

County of 
I> remises.

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to

13 Moore

of the
Moore
Kings,

LEON _____
Leo’s Bar <S; Grill

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

be consumed on the
BERI.

NOTICE
RL 1807 _________ __ __________
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 6001 — 7th Ave., Bęrough of 
Brooklyn, County oi Kingą, to bo consumed 
on the premisos.

JOSEPH Ų. SMITH 
Snlitty’s Tavern

6001—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 6023 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CORRY 
Corry’s Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
er, wine and Hquor at retail under

6023—7 th

NOTICE
RL 1587 _ . _ , 
to sell beer, wine and Hquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44(19 AVenuo N. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on thi premises.

MICHAEL J. HYLAND
4419 Avenup N, Brooklyn, N. X-

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 1756 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaiw at 242 Myrtle Avq., Borough of 
Brooklyn, County of Klngk, to bo consumed 
on the premMM-’ ‘ '

E&WARp NOCELLA
242 Myrtle Aye.,5'7'7 - Brooklyn, N. Y.
NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 4281 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wi^e and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 630 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATIO SUCCEtiSQRS, ING.
630 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 402 Greenwood Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES HOVXARV
402 Green wood Ave.. Brooklyn, N. Y>

NQTICE is hereby gi,ven that License No. 
RL 1433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3601 Church Avenue .Boęough of 
Brooklyn, County of K’ngs, to be consumed 
on the premises.
HERMAN SWEEDLER A ISIDORE JAĘFEE 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1683 has been iss“»d to the undersigned 
to sell beer, \yine an- Hqum; at rCtfeil under 
Section 107 of tn,e A! jholic Beverage Control 
Law at 15?% ^roadWE. •, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, U. be consumed on the 
premises. ’ ’ . , ■

PATRICK BOYLAN 
1578 Broadway, • -< Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Hmičr at retail under 
Section 107 of the Aląohoįię Beverage Control 
Law at 477 Rogers AVe., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the preniices.

JOSEPH DE MAYO
477 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y<
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6507 has tyxm issued to the undersigned 
to sell beer, wine and hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La.w at 324 Devoe St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 286 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID STRAHL 
(Dave’s Tavern)

286 Atlantic Avę., Ęroųklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EL 1.374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law- at 428 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMĄN
428 Tompkins Avq. , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevei'age Control 
Law at 399 Nostrand Ave. & 295 Putnam 
Ave.. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the

HARRY NUDEL & 
(Buckhorn 

399 Nostrand Ave., 
295 Putnam Ave.,

premises.
LOUIS LEVINE
Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 890 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NEARBY TAVERN, INC.
890 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. i 
RL 1591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
Cleveland Palace

231 Cleveland St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4520 — 11th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

VINCENT W. FRANZONE
4520 — Uth Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 has been.' issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4723—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
4723—-4th Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE . 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA VYRŲ
Su Mechanišku Supratimu Prie Mašini) Statymo Darbo.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
100% Karinis Fabrikas Išdirbantis čiaupų Įrengimus

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

FABRIKE KAFETERIJA 
MUZIKA LAIKE DARBO

Tie, kurie dabar dirbate darbu,s sulyg savo aukščiausio išsihiVinimo, nesikreipkite. 
SKAMBINKITE MR. CĄSO, SUPT.

KIELEY & MUELLER, Ine.
2013 43rd St., North Bergen, N. J.

Union 3.-2828
Pennsylvania 6-1898

Arba kreipkitės į
U. S. EMPLOYMENT SERVICE

404 38th St., Union City, N. J.

Gilbertai atsteigti!
Marshallai sutriuškinti!

Truk ? ? ? Rome ? ? ?
Armija, Laivynas ir Oro 

Pajėgos 
Visi kartu 

ATLIEKA SAVO DARBĄ!
VYRAI IR MOTERYS

kaipo
LIEJYKLŲ MOKINIAI 

reikalingi
GREENPOINTĖJE

Padarymui daugiau reikmenų, kurių 
jiems reikia 

PERGALEI
. Geros algos ir valandos. 

Patyrimas nereikalingas 
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

DĖL PASITARIMO SU 
KOMPANIJOS ATSTOVU 

KREIPKITĖS DIENOM 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT
SERVICE

of the
War Manpower Commission 

6-tos LUBOS
BANK OF MANHATTAN BLDG.

Queens Plaza Long Island
Brooklyn, N. Y. t būtinų darbų reikia turėti paliuosavimų.

(62)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI IR 

MAŠINŲ OPERUOTOJAI 
taipgi

UŽLENKIMŲ DARYTOJAI 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

SHEET METAL MFG. CO.
953 MYRTLE AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

APVALYTOJAS
$30 j savaitę. Nuolatinis darbas, šeštadieniais 
nedirbama. Valandos: 7 A.M. iki 4 P.M. ar 
8 A.M. iki 5 P.M. SIGMUND SCHWARTZ, 

GRABORIAI, 152—2nd AVE., N.Y.C.
(tarpe 9 ir 10 Avės.)

(62)

LENGVAM
STATYMO DARBUI

PRADINE ALGA 
$36.60 UŽ 54 VALANDAS 

$39.65 Į SAVAITĘ
PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ

10% BONAIS
UŽ NAKTINĮ ŠIFTĄ

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
statęmento.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

SHEFFIELD FARMS

(60)

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MEDŽIO KROVIKŲ 
REIKIA

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS 
william J. McCarthy 

200 EAST 138TH ST.

OHIO
susirinkimas 

drg. A. Moc-

CLEVELAND,
190 kp.
14 d. pas
E. 169th St., 7:30 v. v. 
visi nariai dalyvauti ir

ALDLD 
įvyks kovo 
kaitį, 1208 
Malonėkite
naujų narių atsivesti. Susirinkimas 
bus svarbus. Išgirsite raportą iš 
Am. Dem. Liet. Suvažiavimo ir iš 
kuopos parengimo. Taipgi prašome 
užsimokėti duokles šiame susirinki
me. — P. N., sekr. (59-61)

VIRŠŲ TAISYMUI VYRAI
Patyrusių prie busų viršų.

Taipgi reikalingi pagelbininkai ir vyrai mč- 
gianti mokytis šio speciališkumo darbų. 

Būtina transportacijos pramonė.
IRVING WIENER BODY WORKS 
171 Broadway, Jersey City, N. J-

(61)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus

nesikreipkite.
(62)

PAPRASTI DARBININKAI 
igi MEDŽIO APDIRBIMO FABRIKUI 

65c Į VALANDĄ 
Nuolatinis Darbas

SLOANE & MOLLER 
87-28 130th St. 

RICHMOND HILL, L. I.

rcikalii

(60)

LATHE DARBININKAI
GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖ

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti savo darbui.

DARBAI GAUNAMI
12th ST. IR 

HEIGHTS FABRIKE
CORNWELLS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
55 VALANDŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING C0.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
(64)

VYRAI
PAGELBININKAI

MOKINIAI

GERA ALGA
Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtini) darbų, turite atsi

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 0 A.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

(65)

BERNIUKAI
16 METŲ IR VIRŠAUS KAIPO 

PAGELBININKAI DIRBTUVĖJE.
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

SHEET METAL MFG. CO.
953 MYRTLE AVE.,
BROOKLYN, N. Y.

*

VYRAI
VIDURAMŽIAI 

Išnešiojimams lengvų pasiuntinių.
GERA ALGA, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BRYN-MAWR BELTS, INC,
15 W. 36TH ST.

(66)

Berniukai ir Jauni Vyrai
Lengvam fabriko darbui. Proga pakilimams.
ALGA PRADŽIAI $31.20 UŽ 48 VALANDAS.

Kreipkitės
KORLE,

135 KENT AVĖ..
BROOKLYN, N. Y.

VYRAS
VEIKLUS

Dirbti mazgojimo bute. Nuolatinis darbas.
UNITED CRESCENT 

DRY CLEANING CORP.
500 MORGAN AVE.,
BROOKLYN, N. Y.

(60)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

d. kovo, Liet, salėje, 851 Hollins St., 
8 vai. vak. Turime daug svarbių rei
kalų, kaip tai naujų narių reik.ąlas, 
duoklių klausimas, Laisvės naudai 
piknikas. Pagęlba Lietuvos žmo
nėm,, 4-tą siuntinį ir tt. Tad, visi 
dalyvaukite šiąme susirinkime, at
siveskite ir naujų narių. Užsimokė
kite duokles už 1944 m. — P. Pa- 
serskis, valdybos narys. (58-60)

TOOL—DIEMAKERS
Tik Pirmos Klasės; Reikia Paliuosavimo. 

SIM, 421 Canal St., N.Y.C.
(62)

Bendratį darbui prie mašinų 
mūsų

12th ST. IR CORNWELLS
HEIGHTS FABRIKE

13
STULPUKŲ LYDYTOJAI
Atųakomingi vyrai grupių tvarkymui, su ga
bumais nustatyti jr suderinti elektrodus, laiko 

tėmytojai, dirbti lydijimui reikalingus 
prietaisus. Taipgi:

Stulpukų Lydinimo Operatoriai
Puikiausios pokarinės progos.

18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 FRONT ST.’, BROOKLYN.

Ind. Sub. “F” train to York įSt. Sta.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
55 VALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
. .________________ (64)

APVALYTOJAS
(DIENOM)

PRIEŠ 50 METŲ AMŽIAUS. 
REIKALINGAS VAISTŲ IŠDIRĘĖJUI 

40 VALANDŲ—$28
ENDO PRODUCTS,

84-40 101st St.,
RICHMOND HILL, L

INC

.1.
(60)

VYRAI

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(63)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7230 has been issued to' the undersigned, 
to sell beer, wine and Hquor at retail uijder 
Section 107 of the ^Icohplic Beverage Control 
Uw at 1469 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
on the premises.

SAM LUB1NSKY
1469 g. New tork Ąve., Brooklyu, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y-
Trečiądi.enį, kovo J5. d., 8 v. v., 

Ęfo^harpton Centpal High School, 
Main St. Auditorium, kalbės Wil
liam Z. Foętėr. Yra svarbų lietu
viams dalyvauti. Jo kalbos tema 
bus apie Teheraną; 1944 rinkimus 
ię kiti svarfejįs Šių dienu klausimai. 
Įranga 35c. Visus kviečia Broome 
County Kom. Partija- (60-62)

N. j.
Sietyno Choro susirinkimąs įvyks 

antrąc^ėnį, kovo 14 d. Susirinkimas 
bus svąrbus. Visi choristai ir 
ro nariai kviečiami dąlyvauti. 
džia 7:3b v. V. — P. Cąsper.

(60-61)

cho-
Pra-

PA.
vietinius

REIKIA VYRŲ 
Sandėlyje, 75c i valandų. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.
BIENENFELD, 

1539 Covert St., Brooklyn.

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

OFISO DARBININKĄ!
su žinojimu apie stenografijų ir failbiįinų.

" GERA ALGA. BŪTINAS DARBAS.
POKARINĖ ATEITIS
EXCELSIOR

EXTERMINATING
160 W. 99(h ST.

(60)

surinkimo

OPERATORIAI-ĖS. Patyrę prie moteriškų 
diržu. Nuolatinis darbas. Gera alga.

Viršlaikiai.
FASHION CRAFT BELT CO.

257 W. 39th St.
(62)

MOKINIAI
Su Pratęsimais Drafto

Nuolatinis darbas senai įsteigtoje mašinšapėj. 
Proga išsimokyti mašinisto amato.

Reguliariai pakilimai 
Gera ateitis.

Prisilaikykit WMC taisyklių

Skaipbiųkite CHęlsea 3-6963.
(65)

VYRAI
PATARIMAS NEREIKALINGAS 

Mokytis gaminti produktų, naudojamų kari
niuose fabrikuose, taipgi naudingų taikos laiku

44 VALANDŲ SAVAITĖ
$30 .1 SAVAITĘ PRADŽIAI 

Su reguliariais pakilimais 
Senui įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

(70)

ALCOA Reikia Darbininku
MASPETH, QUEENS

Bilo etiprus vyras, norintis mokytia 
gali atlikti šį darbų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiau# jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
U.S. EMPLOYMENT SERVICE

of the
War Manpower Commission

šeštos lubos
Bank of Manhattan Ęldg.,

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pajrėiškimft. (61)

SHĘNĄNDOĄH,
Atsišaukimas į visus 

lietuvius ir iš apylinkės!
Kambariai gauti dėl 

drapanų pagelbai Lietųyos nukentė-
jųsiems nuo karo; Ąntpęšąi: 1Q7 e.

" atdarą nuo 10 vai. ry- 
tp. iki 8 vai. vak., o jei katrie at
neštų (jrąpanas anksčiau ar vėliau, 
tad prašome palikt pas drg.
J. Kučinską, 115 ®. Center St.

Kaip matot, kambariai gauta, tik 
prašome pradėt darbą, neatidėlio
kite ant toliąųs.. Prašome įsitėmyt 
antrašus gerai. — S. Kuzmickas, 
Sdkr. ^6Q) , .

REIKIA PROSYTOJŲ
Prie

VAIKŲ SUKNELIŲ- 
Taipgi' 

OPERATORIŲ.
Lengvas darbas, puikiausiu al^a. 

40 valandų savaitė.
RĮGHTMADE INFANTS WEAR 

1204 BROADWAY, N. Y. C.
(Tarpe 29 th ix 30th Sts,, IĮ-ijios lubos).

(60

PAGELBININKAI, dirbti prie elektrinės pun
dų rišipjo mašinos; 65c j valandų; pakilimai. 
UORTLANDT 7-1676. ADEPT MERCANTILE 
TRADING CO., 242 South St. Važiuokite 6th 

Ave. subve "F” traukipi.ų, išlipkite ant 
fcast Broadway stoties.

■ (61)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDBAM FABRIKO DARBUI 

Pųtyrliflas nireJkaŲngas. Valdžios Kontraktaą. 
Gera algta. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo- 
INTERNATIONAL TAILORING^ OO. 
12 th St. fc 4tl) Ąye,.

SHEET METAL 
DARBININKAI

POWER SHEAR 
OPERATOR

KALVIS
LYDYTOJAI NAKTINIAMS 

ŠIĘTAMS 
ęrelpkltėa

Eureka Iron Ine.
15Q BROADWAY

V ELIZABETH, K 3.

PAPRASTI DARBININKAI
Reikia vyrų. Būtina pramonė. 

Nereikia patyrimo.
VIRŠLAIKIAI PO 48 VALANDŲ SAVAITĖS

79^c, 85c ir 88į^c į valandą.
POKARINĖS PROGOS

Iš būtinų darbų reikia atliekamumo 
pareiškimo.
Kreipkitės

U. S. EMPLOYMENT
SERVICE

1000 Springfield Ave., 
Irvington, N. J.

ARBA Į PERSONNEL DEPT.
IRVINGTON SMELTING
Si REFINING WORKS,

374 NYE AVE., IRVINGTON, N. J.
(62)

ELEKTRINĖS PAJĖGOS PRESO 
GROUP FOREMEN

Taipgi elektrinės pajėgos operatoriai, patyrę, 
nusistatyme dies, gauges, precision metalinių 
plakščių išdirbiniai, šėpos, radio rėmai, na
mam daiktai ir t.t. Puikiausia pokarnė proga 

kbmpetentiškiem vyram.
18 valandą viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 FRONT ST., BROOKLYN.

Ind. Sub. “F.” train to York St. Sta.
(62)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veikimų nebus 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST.,

HOBOKEN, N. J.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th 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.

(62)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
VALYTOJAI

Gęros Algos. Kreipkitės į Timekeeper

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN

140 E, 63rd St.
(62)

PLEIT1NTOJAI IR PAGELBININKAI 
prie tankų. Patyrę ; gera alga ; nuolat. 

Berniukai nuo 17 m. gali kreiptus. 
EGYPTIAN PLATING WORKS 

71 Clymer St., Brooklyn.
(61)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Į SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

V AKACIJOS. ‘KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST.. BROOKLYN. N.Y.

(X)

Viršaus 38 m. ar medikaliai paliuosuoti. 
Linksmas nuolatinis d/irbas. Gera alga.

Geros vietos, dabar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Phjladelphijoje.

PEĮER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dąr- 
bas. 
darbo 
ga ir

Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
sąlygos. Muzika laike' dprbo. Gera al- 
pasięiųkimai pakilimams. Apmokamos 
vakacijos ir kalėdiniai bonai.

Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Busais B. ir J. 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P-M.
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ.
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAŲĮį, INC.
1150 ORTHODOX ŠT., 
PHILADELPHIA, PA.

(57)

TURRET LATHE 
ENGINE LĄTHE 
INSPEKTORIAI

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service 

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

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

BLOOMFIELD, N. J. 
VMĄaa Bįokaa Nuo Bloomfield Center

(61)

TROKŲ DVIVĖRIAMS 
PAGELBININKAI 

turinti Nuovoką prie ledo 
ir anglies. ‘ 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO. 
540 W. 50th ąt. 

Phune C1BCUS 7-5297

MERGINOS-MOTERYS 
18 IKI 40 

LENGVAS STATYMO 
DARBAS

PRADINĖ ALGA $34-20
Už 511/2 VALANDŲ
$37 | SAVAITĘ

PO ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ
HORNI SIGNAL |

MANUFACTURING CORP.
73 VARICK ST., N.Y.

Canal Street Stotis—visos subvės
NEW JERSEY GYVENTOJAI 

Kreipkitės po
145 Frelinghuysen Ave., Newark.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(69) f

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖS
Išsiuntimo ir failiiumę 

departmentams.
BŪTINA PRAMONĖ • 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
Vakacijos su alga.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Linksmos Aplinkybės.

SCHUTTE & KOERTING C0.
12TH & THOMPSON STS.

PHILADELPHIA, PA.
• («4)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Rytiniai šiftai 6 A.M. iki 2 P.M.
Vakariniai šiftai 2 P.M. iki 10 P.M.

43>/i VALANDŲ SAVAITĖ
$24.30 J SAVAITĘ 

Su reguliariais pikilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(70)

RANKOM SIUVĖJOS
Patyrusios ir be patyrimo. Linksmos darbo 

aplinkybės. Gerai apmokamas darbas.
BEN. R. BRODY, 309 — 5th AVĘ,

(60)

REIKIA MERGINŲ
Bendras fabriko darbas. Nuolat. Gera Alga. 

Viršlaikiai.
FASHION CRAFT BELT CO.

257 W. 39th St.

VIRĖJOS

(62)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ĄLGA—ęBEĮTI PĄKILIMĄI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT'S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., į X

VIEŠBUČIŲ DARBININKU
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS
$21.25 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I

HOUSEKEEPER •

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN.
____ -______________________ _______

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEĄM TABLE ‘ 
INDŲ MAZGOTOJOS

DESSERT .GAMINTOJOS 
skalęyklos DARBININKĖJ 

SALŲAJNlŲ PAKUOTOMS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKĄ! 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškiųoo.

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WE^T 23RD §T., N. ’ST

AR KREIPKITĖS
5 p: M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway*

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

REIKIA DARBININKIŲ
PATYRIMO NEREIKIĄ
NORTH AMERICAN

GLASS CORP.
49-51 MORTON PLACE

JERSEY CITY
(61)

MERGINOS-MOTERYS
UPNGVAS FABRIKO DARRĄ3

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. PatyrimM • 
i^ik^lingaji. Valdžios Kontraktas. Gera Alnr 
Progą pakilimams- 15 Būtinų Darbų Rel^ 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą-
INTERNATIONAL TAILORING OO.
12th St. Ir

i



šeštas Puslapis

3.

8.

9.

■' f
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Pirmadienis, Kovo 13, 1944
...............- - - -

Laistė, Lithuafciah baily News 1

New Yorko^/fežjįfcfZInioi Kapitonas Kournakoff 
Apie Filmą “No 
Greater Love”

tu nešėja visapasauliškų žmo
gaus jausmų, neatmiešti.) sen1«i- 
men tai iškaiš tuštumais.

Paskutinės Dienos 
Taksams

Federaliai taksai nuo įplau
kų turi būti sumokėti ne vė
liau šio mėnesio, kovo 
(March) 15-tos. Dalinai dėl 
komplikuotų — sunkiai išpil
domų — formų ir dalinai dėl 
stambių sumų, kokias prisiei
na sumokėti, taksų mokėjimą 
daugelis užtęsė iki paskutinės 
savaitės. Taksų mokėtojams 
patarimus teikiančios nemo
kamos, vyriausybės lėšomis pa
laikomos įstaigos gale perei
tos savaitės buvo užsibruku- 
sios žmonėmis.

Taksų mokėjimo įstaigoje 
žemutiniame New Yorke vie
na diena pereitą ketvirtadienį 
buvo 25,000 žmonių. Iš tų 10,- 
prašė pagalbos išpildyme blan
kų.

Taksams priimti valstybinės 
raštinės dabar būna atdaros ir 
vakarais: pirmadienį iki 7, an
tradienį iki 9 ii- trečiadienį, 
paskutinę dieną, iki vidurnak
čio.

Rinkimų Taryba leido pcr- 
rokuoti balotus Louis P. Gold- 
bergo, buvusio miesto tarybos 
nario, kuriam pereituose mies
to tarybos rinkimuose nepavy
ko gauti Darbo Partijos no
minacijos ir kandidatuodamas 
be Darbo Partijos užgyrimo 
pralaimėjo rinkimus.

Ave., įvyks Literatūros Drau- 
185 kp. susirinkimas. Nariai, 
tik galite, malonėkite daly- 
Kurie dar nemokėjote už

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, 

RICHMOND HILL, N. Y.
Kovo 15 d., 8 v. v., Buzelio pa

talpoj, kampas Crescent St. ir At
lantic 
gijos 
kurie 
vauti.
šiuos metus, pasistengkite šiame su
sirinkime užsimokėti. — V. Paukš
ty^____________ (60-62)___________

PARDAVIMAI
Parsiduoda Piano Accordion už 

$350.00. Taipgi turiu ir Koncertiną. 
Abu geroj tvarkoj. Prašome kreip
tis pas John Shimanską, 436 Fifth 
St., Brooklyn, N. Y. (Apt. 5).

(60-65)

REIKALAVIMAI
Reikalinga dviejų rankinių prese- 

tių (Finish Pressers). Taipgi reika
linga guzikinių. Jeigu katra mote
ris norėtų dirbti prie kriaučių, ant 
guzikų, tai su mielu noru sutiks ją 
išmokyti. Dėl daugiau informacijų, 
prašome telefonuoti EV. 7-2494, ar
ba kreipkitės po sekamu antrašu: 
S. M. Karvelis, 45 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. (60-62)• ------

Reikalingas darbininkas dirbti 
prie restauracijos darbo. Gera mo
kestis. Valandos pagal sutartį. Ne
reikalaujama didelio patyrimo. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis pas: Louis Aleksiejus, 33 Hud
son Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(58-60)

Ačiu Jums, Prieteliai 
ir Draugai

Jau praėjo Laisvės bazaras. 
Jis buvo sėkmingiausias iš vi
sų buvusių mūsų dienraščio 
bazarų. Aplinkybės buvo to
kios, kad bazarą turėjome 
rengti didelėse salėse, kurios 
brangiai kainavo pasirendavo- 
ti. Tačiau, nepaisant didelių iš
laidų, bazaras davė gražaus 
pelno. Jį lankė skaitlingos mi
nios. Jam aukojo daugelis 
daiktais ir pinigais.

širdingai dėkojame biznie
riams ir visiems kitiems už do
vanas, ačiuojame bazaro lan
kytojams ir bazare dirbusiems 
už gražią dienraščiui paramą.

Dienraščio Laisvės parengi
mai būna dideli, reikia jiems 
daug darbininkų ir darbinin
kai turi sunkiai dirbti parengi
muose. Jie negauna jokio atly
ginimo, užsimoka iš savo ki
šenių ir karterius, o kai ku
rie dar ir įžangą užsimoka. 
Dirba ideališkai palaikymui 
savo dienraščio. Daugumoje, 
tie patys žmonės dirba
daugelį metų kiekviename pa
rengime.

Didieji pelnai lieka 
mūsų dienraščio parengimų
dėka gerų žmonių širdingam 
triūsui. Dėka jų ideališkumui, 
pasiaukojimui apšvietos sklei
dimo reikalui.

Laisvės bendrovės direkto
riai nori suvesti į artimą pa-

18 d. (March 18th) 
bendrovės direktoriai 

draugiškumo sueigą.

žintį visus savo darbu dien
raštį remiančius žmones. Jie 
norį juos suvesti ne tik į arti
mą pažintį, bet ir į stiprų as
meninį draugiškumą.

Kovo 
Laisvės 
ruošia
Turėsime gerų valgių ir įvairių 
gėrimų. Tad direktoriai kvie
čia visus bet kada ir bile Lais
vės parengime dirbusius žmo
nes ateiti į šį susipažinimo va
karą. Pradžia lygiai 7 v. v., 
Laisvės salėje, 419 
St., Brooklyn, N. Y.

Niekam nesiųsime
laiškų, nes ne visų antra- 
turime, kurie savo darbu 
parėmę dienraštį. Prašo- 

imti šį pranešimą už pilną

Lorimer

pakvieti-

per

nuo

mo 
šus 
yra 
me
ir širdingą pakvietimą ir da
lyvaukite sueigoje.

Įsitėmykite gerai. Nepaisant, 
kaip seniai jūs dirbote Laisvės 
parengime ir nepaisant, kokia
me parengime: Koncerte, ban- 
kiete, piknike ar bazare dir
bote — ateikite į pasivaišini- 
mo vakarą, kovo 18 d., Lais
vės salėje. Kurie vyrai dirbo
te, o žmonos nėra dirbusios, 
būtinai atsiveskite ir žmonas. 
Taip pat moterys, kurių vyrai 
nėra dirbę, o moterys dirbo — 
atsiveskite vyrus.

Laisvės Administracija.

Apie Lietuvius Kariškius
Edwardas Markevičius, sū

nus A. Daugėlienės, 101-57 108 
St., Richmond Hill, kovo 12-tą 
baigė orlaivyno lakūno kursus 
su leitenanto laipsniu. Lavybos 
užbaigtuvių proga tikėjosi su
grįžti apsilankymui pas motiną 
ir kitus saviškius dešimčiai die
nų, o paskui — ant Tokyo ar 
Berlyno.

Edwardas buvo įstojęs liuos- 
,noriu vasario 23-čią, 1943 m. 
Iki šiol tarnavo Georgia vals
tijoj.

* * *
Alfonsas Grunskis yra. par

vykęs pasisvečiuoti 15-kai die
nų pas tėvą Juozą Grunskį ir 
brolį Antaną, Maspethe. Išvyk
sta atgal tarnybon 14-tą, Flori- 
don. Atostogų proga jaunas 
svečias dalyvavo ir dienraščio 
Laisvės bazare, pasimatyti, pa
silinksminti su savo jaunais 
draugais.

* * *
' Kitu tolimu Laisvės bazaro 
svečiu buvo Antanas Urbikas,

tarnaująs Merchant Marine, 
Sheepshead Bay. Antanas sakė
si pirmu kartu Brooklyne ir 
pirmu kartu Brooklyno lietuvių 
pramogoje, bet jaučiąsis kai 
tarp saviškių, kadangi jis paei
na iš didžiausio Amerikos lie
tuvių centro — Chicagos, yra 
LDS narys, savo mieste pri
klausęs veiklioje Red Wings 
kuopoje.

iChicagoje gyvena 
Antanas ir 
taipgi jaunutė 
(Bernotaitė).

*

jo tėvai 
Pranė Urbikai, 
žmona Valerija

*

Johannes Steel Kalbės 
Konferencijoj

žymus radio komentatorius 
ir kolumnistas Johannes Steel 
kalbės nepaprastoj konferen
cijoj dėl Amerikos vieningu
mo, šaukiamioj per American 
Committee for Protection of 
Foreign Born. Įvyks kovo 18- 
tos popiečio 1:30, 23 W. 26th 
St., New Yorke.

Jaunuolė Kandidatė į 
Mokslininkes

metų

plotme ski- 
jaunuoliams 

keturiems 
bile kurioj

Kapitonas Sergėjus Kourna- 
koff, kuris įdomiai ir visuomet 
teisingai aprokuoja įvairius 
karo posūkius, neapleidžia ir 
gerųjų filmų, nes tai yra dalis 
mūsų, veiksmų už pergalę, o 
pamatęs ką nors tikrai gerą 
neskūpi apie tai ir savo nuo
monės. štai kaip jis išsireiškia 
apie filmą “No Greater Love

...Nemanau, kad nors ko
kia filmą būtų taip ’puikiai 
parodžius didžią moters širdį, 
kaip Victoria Teatre dabar ro
domoji filmą...

Visi aktoriai yra geri, tūli, 
kaip Peter Aleinikov nepa
prastai geras, bet Vera Ma- 
retskaja yra nešėju žibinto 
įskaudintos tautos, keršto mo
tinos, kurios kūdikis tapo su
triuškintas po vokiečių tanku, 
šalto, apgalvoto atmonijimo di
džios moters ir tuo pačiu kar-

Paša (Maretskaja), netekus 
vyro mūšyje, mačius vokiečius 
sutriuškinant jos meilutį kūdi
kį tanko ratais, pusiau pami
šus ir be tikslo eidama, kur 
svyruojančios kojos neša, už
eina giraitėje grupę pabėgėlių. 
Pasiryžimo ir keršto jėga ji
nai juos iš pabėgėlių perdir
ba į partizanus ir pasilieka jų 
vadu. Jie terorizuoja ir išmu
ša vokiečius, išsprogdina jų 
konvojus ir traukinius. Kovose 
Paša atgauna lygsvarą.

Kartą, jai siuvant, prie jos 
prieina jaunas partizanas, pa
prašo jos, kaipo komandie- 
riaus, apvesdinti jį su partiza
ne jo mylėtino. Ir čia rūstus

Pašos, nacių naikintojos, vei
das prašvinta, kad jinai, pati 
karo netekus meilės, gali tą 
džiaugsmą suteikti kitiems. . .

Tai toji šypsą, tas Sovietų 
žmonėse glūdįs kūrybinis pa
sireiškimas atbūdavo j a Stalin
gradą ir atstatys visus Sovie
tų Sąjungos miestus ir kaimus.

Pamatykite, kaip toji ugne
lė jos akyse pasikeičia, kuo
met jinai kvočia suimtą be- 
laisvėn vokiečių generolą. . .

Tą pamatyti galite Victoria 
Teatre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke. Paskutiniu kartu 
rodoma kovo 14-tą.

Mrs. Rose Lazarowitz užsi
mušė 
langą 
176th 
68 m.

iškritus ar iššokus pro 
nuo 6 aukšto, 824 W. 
St., New Yorke. Ji buvo

I

A n ne Hagopian, 16 
mergaitė, šiomis dienomis ga
vo visos Amerikos 
r i amą gabiems 
$2,400 stipendiją 
metams studijuoti 
kolegijoj.

Mergaitė stipendiją gavo už 
padarymą atomų modelio, taip
gi naują modelį geometrijai dė
styti. Ji nori toliau tęsti moks
lą tyrinėjimų ir išradimų sri
tyje.

Be polinkių į sunkiuosius 
mokslus, Annė mėgsta piešti ir 
braižybą.

Dovana jai įteikta specialėse 
iškilmėse, Washingtone, kur 17 
metų vaikinėlis C. A. David
son iš Wyoming gavo tokią pat 
stipendiją už naują modelį lem
pos, kuri nušviečia—parodo to
lumoj esamus daiktus be paro
dymo, kad jie stebimi. Išradi
mas būsiąs naudojamas dary
mui militariškų seklių priešo 
orlaiviams ir abelnai priešo po
zicijoms tėmyti.

Nukritęs ar nušokęs po IRT 
traukiniu 46th St. stotyje Jo
seph Shea, 38 m., iš Woodside, 
tapo užmuštas. Traukiniai su
laikyti 20 minučių.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-68G8

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Nacių generolas Sovietų Sąjungos partizanų belais
vėj; atvestas kvotimui pas partizanų vada Paša jaučia
si labai, labai įžeistas palikimu “bobos” valiai. Scena iš 
puikios sovietinės filmos “No Greater Love.”

fIT

SHOP
Savininkas
Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

306 Union
Tarp Ten Eyck ir ManjCr Sts.

BROOKLYN, N. Y.

MV-
CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstu ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Ateinąs 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.

I

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE 
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 

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent: 
Čielų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
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
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados^ pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00. 
sudarytos 
daržovės.

2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 
iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.
Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.
Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50. 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuotl; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą fr vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
'fuiti Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.85. Bet jeigu pirksi šj 
mėnesi, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.
1 VITAL HEALTH FOOŲS
465 LORIMER STR.- BROOKLYN, 6, N. Y.

sveikumo

*
Laisvės pramogos, kaip žinia, 

yra “cross country” pramogo
mis, tad jeigu jau bazare buvo 
svečias chieagietis, dėlko nega
lėtų būti svečių iš Naujosios 
Anglijos, mūsų krašto šiaurių. 
Buvo.

Iš Montello turėjome svečią 
John Patekins, 59 Intervale 
St., kuris jau tarnauja 5 mė
nesiai kariškoj tarnyboj ir čio
nai lanko mokyklą. Paklausus 
apie jo tėvus, Jonas liūdnai at
sakė: “Neturiu tėvų.”

Iš New London, Conn., buvo 
atvykęs Pranas Balsys.

Jaunime matėsi ir daugiau 
kariškių svečių: Nikis Pakal
niškis, George Beiliunas, Ma-

tas šolomskas ir kai kurie kiti 
(man neteko laimės susipažin
ti) iš laivyno, Algirdas Balčiū
nas iš pajūrio sargybos, Ado
mas Stuporas, Albinas Krauja- 
lis, Jonas Kalendra, Ernest Du
ben, Edwardas Raižys ir būrys 
kitų iš kariuomenės. Parvykę 
koletai dienų, o tūli ir kelioms 
valandoms, tie jauni demokra
tijos gynėjai dalinasi tomis mi
nutėmis su demokratiją ginan
čiu dienraščiu. ž. 7?.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
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.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y

M. STagg 2-0788
NIGHT — IIAvemeyer 8-1188.

I eVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
- i ■ -

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave,

BROOKLYN

GERIAUSI GĖRIMAI IR

m
I A M O N D

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
eteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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 ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

NO. 070

Matched 14K gold

Weekly Teuns

fashioned in ro
mantic designs. 
Lively.

All Lady Crosby 
ensembles in pre- 

. seOtation boxes.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De« 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

L, nigiai palaikys jums bi daiktą.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
“ |Qfi STANLEY MISIŪNAS

« / 11 >-5s)t SAVININKAS

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
IN HCx 

'N quxun

$6500

SP'

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

Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




