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Šiaurinėje ekvatoriaus pusė
je žiema baigiasi;’ tuojau

pavasarį — gra-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

įžengsime į 
žiausiąją metų dalį.

Europos žmonės pavasario 
laukia labai nekantriai. Ne ja
vų sėjimas jiems rūpi, ne me
džių sprogimo, ar gėlių žydė
jimo jie pasiilgo.

Jie tikisi, kad šį pavasarį 
bus atidarytas Europoje antra
sis frontas.

Hitlerinių okupantų paverg
ti, persekiojamieji žmonės yra 
įsitikinę, jog tuomet, kai an
trasis frontas bus atidarytas, 
kai priešas bus pradėtas muš
ti iš visų pusių, tai ir jie patys 

. drąsiau ir ryškiau galės prisi
dėti prie tų didžiųjų mūšių ir _ .
dar šiemet priešui fašizmui ga- pasitarimus Londone, 
lą padaryti!

Kada antrasis frontas bus 
atidarytas ?

Negalime pasakyti: gal tuo
met. kai šitie žodžiai skaityto
ją pasieks, gal už savaitės, gal 
už keletos. Bet kad jis bus ati
darytas, abejoti netenka, nes 
jį atidaryti nutarė Teherano 
konferencija. *
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TŪKSTANČIAI AMERIKOS
LĖKTUVŲ BOMBARDAVO

VOKIEČIŲ MIESTUS

Maskvos Laikraštis Atsako 
Jiem, Kurie Perdeda 

Amerikos Paramų Sovietams

SOV. UŽĖMĖ ŽMERINK^ 
BEVEIK SUNAIKINO NA
CIŲ FRONTU UKRAINOJ

Kun. Prunskio žinių agentū
ra skelbia, būk “Lietuviai Žur
nalistai Vilniuje kalbėjęsi su 
vienu kareiviu, kurs buvo pa-

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ TAL
KININKŲ SUEIGA

Neoficialiai pranešama, 
kad neužilgo prez. Roose
veltas, maršalas Stalinas ir 
anglų premjeras turėsią

London, kovo 19. — Du 
tūkstančiai Amerikos bom-|

bombanešių, o angiai nete- 
Iko 10 lengvųjų lėktuvų.

Šiuos žodžius berašant, 
dar nėra žinios, kiek buvo 
sunaikinta nacių lėktuvų.

Sovietai iš esmės visiškai 
sunaikino šeštą vokiečių 
armiją į šiaurių rytus nuo 
Nikolajevo.

Sovietai užmušė bei suė-
banešių ir Anglijos lengvų- n}e. daugumą 20 vokiečių 
jų lėktuvų - palydovų iš divizijų Ukrainoj, 
naujo triuškino Augsbur- 150,000 vyrų.
jų Ukrainoj, apie

gą, Friedrichshaveną ir ki
tus karinius miestus pieti
niai - vakarinėje Vokietijo
je-

Amerikiečiai nustojo 43

Jugoslavijos partizanai 
užmušė jau 1,300 vokiečių, 
bedarant naciam dabartinį 
ofensyvą Slovėnijoj.

linių Rusijoje ir pasiekė Vil
nių . . . Apie vadinamus lenkų 
dalinius Rusijoje jisai nekaip 
atsiliepęs.” (D-gas, š. m. kovo 
14 d.)

Pagalvokite : k i e k v i e nas 
žmogus, kuris tik gauna ma
žiausios progelės, bėga iš Hit
lerio okupuotųjų kraštų, o 
Prunskio “vienas kareivis,” [Badoglio valdžią (laikinai) ; 
pametęs Lenkų Diviziją, kovo- bet nebuvo Sovietų pasita- 
jančią dėl tėvynės išlaisvinimo,  —- T----- v,.;.,
pabėgo pas Hitlerį jieškoti 
laisvės!

Kvėpuodamas “h i 11 e r ine 
laisve,” tasai kareivis, girdi, 
bjauriojęs lenkų diviziją, o 
kun. Prunskis tą viską popu-1 
liarizuoja, 
rodydamas: 
hitlerinėje 
nėms laisvė 
jieško prieglaudos net lenkų 
kareiviai!

šlykšti nacių propaganda!
Vienas neaišku: Kas Drau

gui užmoka už tokių “žinių” 
spausdinimą ?

pirštu katalikams 
žiūrėkite, kokia 

okupacijoje žmo- 
viešpatauja,—ten

Tameį pačiame D-go nume
ryje telpa ir kita Prunskio ži
nių agentūros “telegrama:”

“Studijų Biuras Vilniuje 
pereitų metų pabaigoje išlei
do jau penkiasdešimtą nume
rį biuletinio, kuriame regis
truojami ‘faktai bolševikų oku
pacijos* ...”

Tai kita pro-nacinės propa
gandos doza. Kodėl gi 
sakyti, kad, jeigu tokis 
tinis Vilniuje išeina, tai 
džia, jį kontroliuoja, jį
guoja hitlerininkai okupantai 
arba jiems tarnaują kvislingai.

Pagaliau, mes manėme, kad 
“faktai bolševikų okupacijos” 
jau seniai buvo išsamiai su
rinkti ir paskelbti. Argi ne tas 
pats Draugas rašė, kaip trys 
žydai ir du rusai važiavo ant 
vieno kunigo nugaros?!...

nepa- 
biule- 
jį Li
re d a-

D a r b i n i n ko redaktorius 
(Kmitas) apgailestauja, kodėl 
Laisvę mažai žmonių skaitą. 
Ot, jei ją skaitytų daug žmo
nių, tai, girdi, jie gerokai iš
pirktų Smetonos-Noremo kny
gos, “Timeless Lithuania,” pa
siskaitę mano recenzijos, tū
pusios Laisvėje ir Vilnyje.

Pastaba gerbiamajam Kmi
tui : Jeigu taip, tai perspaus
dinkite tą recenziją savo re
daguojamajame laikraštyje.

PREZIDENTAS NEMATO KEBLUMU TAME, KAD 
SOVIETAI PRIPAŽINO ITALU VALDŽIA

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull, besikalbėda
mas su laikraščių atstovais, 
pareiškė, kad jis žinojo, kai 
Sovietų Sąjunga rengėsi 
pripažint Italijos premjero

rimo su Jungtinėmis Vals
tijomis ir Anglija pirm So
vietams pripažįstant šią I- 
talijos valdžią.

Komerciniai laikraščiai 
teigia, 'kad Amerika, girdi, 
reikalausianti to dalyko pa
aiškinimo iš Sovietų Sąjun
gos. Nors sekr. Hull to ne
sakė, tačiaus, jie taip su
pratę.

Reporteriai paskui už
klausė prez. Rooseveltą, ar 
nebus dėl to susidūrimų 
tarp Amerikos ir Sovietų. 
Prezidentas atsakė, jog 
kalbėti apie susidūrimus 
šiuo klausimu, tai reikštų 
daryti perdaug tolimas, ne
pamatuotas išvadas. Roo
seveltas pareiškė, kad jis 
nenumato jokių nesusipra
timų su Sovietais dėl Ba
doglio valdžios pripažini
mo Italijoj.

ANGLAI - AMERIKIE- 
ČIAI YRA FAKTINAI 

PRIPAŽINĘ BADOGLIO
Nuo pernai spalių 13 d. 

Amerika ir Anglija pripa
žino, kad Italija jau išvien 
su jomis kariauja prieš vo
kiečius. Anglija ir Ameri
ka skaitosi su Badoglio ir 
Italų karaliaus valdžia, 
kaipo faktinąja to krašto 
vyriausybe.

Talkininkų valdžia šie
met pusėje sausio pervedė 
pietinę Italiją premjero Ba
doglio žinybom

Anglijos ministeris pir
mininkas Churchillas savo 
kalboj vasario 22 d. šiemet 
karštai rėmė Badoglio val
džią ir gyrė jos prisidėji
mą prie anglų - amerikie
čių karo pastangų.

Amerikiniai laikraštinin
kai dabar norėjo įtraukti 
valstybės sekretorių Hullą 
ir prez. Rooseveltą į pla
tesnes diskusijas dėlei Ita
lijos esamosios valdžios 
pripažinimo iš Sovietų pu
sės. Bet Hull ir preziden
tas atsisakė eiti į tokias di
skusijas.

Maskva. — Kai kurie A- 
merikos laikraščiai nupa
sakojo, būk Jungtinės Val
stijos davė Sovietam tiek 
daug paramos, kad, girdi, 
dėl to negalėjo atidaryti 
naujo fronto prieš Vokieti
ją. N. Y. Sun rašė, kad 
jeigu Sovietam duoti pa
būklai būtų buvę nusiųsti 
Anglijon, tai būk jau seniai 
būtų buvęs atidarytas nau
jas frontas prieš nacius.

Sovietų darbo unijų laik- 
rašt. Karas ir Darbin. Kla
sė, atsiliepdamas į tokius 
rašymus, išspausdino ofi
cialius skaitmenis, kiek So
vietų Sąjunga viso tegavo 
pabūklų iš Amerikos. Tie 
skaitmenys yra paimti iš 
raportų, kuriuos paskutiniu 
laiku paskelbė Donaldas 
Nelsonas, Jungtinių Valsti
jų Karinės Gamybos Tary
bos pirmininkas, ir Leo T. 
Crowley, Valdinio Lend- 
Lease (karo paskolų) fon
do viršininkas. Karasj ir 
Darbininku Klasė dėl to ra
šo:

“Jungtinės Valstijos per 
dvejus karo metus pastatė 
134,000 lėktuvų, o Sovietai 
iš Amerikos tegavo mažiau 
kaip 8,000 lėktuvų. Jungti
nės Valstijos tuo tarpu pa
statė 148,000 tankų, bet So
vietai tegavo mažiau kaip 
5,000 iš tų tankų.

“Sovietų žmonės giliai į- 
vertina gaunamą iš Jungti
nių Valstijų ir Anglijos pa
ramą, bet tokie aiškiai ma
tomi dalykų iškraipymai 
(kaip minimuose
niuose laikraščiuose) 
priešingi 
hitlerinės 
lams.”
Persiauti

“Jeigu įsiveržimas Euro
pon susidarys tik iš pana
šių - paskirų privačių veik
smų, kaip kampanija Itali
joj, tai Vokietija galės ten 
apsiginti su nedideliu skai
čium savo divizijų, o di
džioji dauguma jos jėgų ir 
toliau veiks prieš Sovie
tus.”

Eina Platūs Gandai Apie 
Hitlerininkų Norą 

Taikytis

London, kovo 19. — Rau- vedančių i Juodosios Jūros 
uostamiestį Odessą ir į Be
ssarabiją.

Pačiame pietiniame Uk
rainos fronte Sovietų kovū- 
nai atvadavo Segino ir Šev- 
čenko miestelius arti Niko- . 
lajevo uostamiesčio.

Vokiečiai nešdinasi lau
kan iš Nikolajevo, stovin
čio rytinėje Dniestro upės 
pakrantėje (kaip sako nau
jausios žinios, šiuos žo-

Anglijos

donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Jampolio miestą, pa
krantėje Dniestro upės, 
plaukiančios į Juodąją Jū
rą, tarp Ukrainos ir Bessa
rabijos.

Pietinėje Ukrainoje So
vietai atvadavo Žmerinką, 
didžio Odessos - Varšavos 
geležinkelio stotį, per kurią 
taip pat eina skersinis ge
ležinkelis į pietų vakarus
Bessarabijon - Rumunijon. į džius berašant).

Tą pačią dieną raudonai’-, radijas teigia, kad Sovietai 
miečiai atėmė iš hitlerinių- faktinai visiškai sulaužė 
kų Pomošnajos miestą, visą vokiečių frontą Ukrai- 
c.entrą dviejų geležinkelių, i noje.

ameriki- 
yra 

tikriesiems prieš- 
santarvės reika-

London. — Buvo paskli
dę gandai, jog Vokietija 
kreipėsi į Švedijos karalių 
Gustafą, kad jis tarpinin
kautų taikai tarp talkinin
kų ir vokiečių. Nors Švedi
jos atstovybė Londone da
bar tatai užginčijo, bet 
praeitą mėnesį Pierre La
vai, Vichy Francijos faši
stinės valdžios galva, sakė 
tenaitiniam Švedijos atsto
vui, kad Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris Rib- 
ibentropas yra pasiryžęs 
tartis su talkininkais apie 
taikos darymą.

Pagal šį pranešimą, tai 
naciai sutiktų pasitraukti 
iš vakarų Europos ir at- 
steigt Lenkiją, pasilaikyda
mi tik Danzigą ir Pomo- 
rze. Čia vokiečiai nieko ne
sakė apie Sovietus.

Paskiau Otto Abetz, na
ciu ambasadorius Franci- 
jai, sakė generaliam Švedi
jos konsului Paryžiuje, jog 
Vokietija prisiimtų švedų 
karalių į taikos tarpinin
kus. Bet, girdi, vokiečiai iš 
anksto norį žinot, ar kara- 
'lius sutiktų.

Talkininkų Veik- |----------------
smai, Sako Sov. Generolas Maskva.—Sovietiniai ko-

Raudonosios Armijos ge- vūnai visuose frontuose ko- 
nerolas M. Galaktionovas, Įvo 16 d. sunaikino bei iš
rašydamas laikraštyje Ka- mušė iš veikimo 35 vokie- 
ras ir Darbininkų Klasė, čių tankus ir nušovė 10 jų 
sako: lėktuvų.

>- 3' į

JUNGTINIU VALSTIJŲ LAKŪNAI ATAKAVO 
AUSTRIJOS SOSTINĘ VIENA

Neapolis, Italija. — Di- kaip kad iš karto buvo pra- 
dieji Amerikos bombane- nešta. Talkininkai tais žy- 
šiai, lydimi lengvųjų Angli- giais nustojo 62 savo bom- 
jos lėktuvų, daužė ir degi- banešių ir 17 lėktuvų kovo- 
no karinius fabrikus ir ge- tojų.
ležinkelių stotis Vienoj,-----------------
Austrijos buvusioj sostinėj.
Viena yra labai svarbus ge
ležinkelių centras.

Kiti Amerikos bombinin- 
kai pleškino Bleibergą, ka
rinių pramonių miestą pie
tinėje Austrijoje.

Anglijos ir Amerikos 
bombanešiai taipgi antrą 
naktį pagrečiui naikino ge
ležinkelių kiemus Sofijoj, 
Bulgarijos sostinėj.

Tuo pačiu laiku ameri
kiečiai iš oro atakavo Criel, 
geležinkelių mazgą, 20 my
lių nuo Paryžiaus, ir bom
bardavo vokiečių lėktuvų 
aikštes šiaurinėje Francijo- 
je ir Holandijoje.
NUŠAUTA 125 VOKIE

ČIŲ LĖKTUVAI
Tiksliau apskaičiavus, pa

sirodė, jog anglai - ameri
kiečiai praeitą trečiadienį 
ir ketvirtadienį mūšiuose 
virš Vokietijos nušovė 125 
nacių lėktuvus, o ne 82,

Greit Rekrutuot Jaunus 
Vyrus iš Fabrikų, Sako 

Prez. Rooseveltas
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pabrėžė, kad 
valdžia yra pasiryžus kuo 
greičiausiu laiku imt armi- 
jon apie milioną vyrų že
miau 26 metų amžiaus iš į- 
vairių karinių darbų. Jų 
šaukimas kariuomenėn iki 
šiol buvo atidėtas, kaipo 
reikalingų tiems darbams.

Prezidentas, tarp kitko, 
pastebėjo, kad vyrai po 26 
metų amžiaus jau yra per- 
seni šiandieniniam karui.

London. — Airijos prem
jeras d e Valera pasakojo 
per radiją, kad Airija esan
ti bepusiška, tai negalinti 
išvyt Ašies diplomatų - šni
pų.

SOVIETAI UŽĖMĖ DURNO; BOMBARDUOJA HITLERININKUS BESSARABIJOJE
London.— Raudonoji Ar- šiuos žodžius berašant, jau 

mija pietinėje Ukrainoje 
jau penktadienį pasiekė du 
punktus už 10 mylių nuo 
Bessarabijos rubežiaus, už
imdama Klembovką ir 01- 
šanką. Tas rubežius eina 
palei Dniestro upę.

Vakarinėje Ukrainoj So
vietai atėmė iš vokiečių 
Dubno miestą, geležinkelių 
centrą, svarbią nacių tvir
tumą, ir Demidovkos gele
žinkelių mazgą toje srity
je, kur prieš karą Lenkija 
viešpatavo.

Raudonoji Artilerija,

žinios skelbia, jog maršalas 
Konevas pasiekė tarybinės 
Bessarabijos sieną.

Galima įsivaizduoti, kokiu 
džiaugsmu Bessarabijos liau-

pasiekia vokiečių - rumunų 
pozicijas antrapus Dniest- 
ro upės, Bessarabijoj.

Toliau į rytus raudonar
miečiai atvadavo Novouk- 
rainkos miestą, nuo kurio 
eina vienas geležinkelis lin
kui vakarų, į Bessarabiją- 
Rumuniją, o kitas — Ode- 
sson, į pietus. Nuo Ukrain- 
kos, rytinėje Bugo upės pu
sėje, yra 123 mylios iki 
Odessos. Tai du iš trijų ge
ležinkelių, teliekamų vokie
čiams pasitraukt iš pieti
niai - vakarinio Ukrainos 
kampo į Bessarabiją ir Ru
muniją. Jau atimti iš na
cių bei perkirsti visi gele
žinkeliai, kuriais vokiečiai 
pirmiaus galėjo per Ukrai
nos žemę tiesioginiai susi- • 1 i • 1 •

Raudonoji Armija Jau Septynis Aštuntadalius Ukrainos ji Armija prasiveržė iki te Sovietai atėmė iš vokie-
Atvarfovn mm Vnkimu- Angina Gresia Zmerinkai artimų apylinkių Žmerin- įčių Ejelenovką, 13 mylių įJuvaflavo nuo VOKieClų, Apsupa, U ęsia L_____ ai kos, geležinkelių centro, rytus nuo Nikolajevo, kito

persigandę bėga atgal lin- per kurį eina ir skersinis Juodosios Jūros uosto. Ni-
kui Bessarabijos hitlerinių- geležinkelis į Rumuniją, kolajevo ruože, rytiniame
kai, bloškiami i_______
miečių.

Kiti pranešimai sakė, kad 
Sovietai jau pasiekė Dnies
tro upę, kuri sudaro sieną 
tarp Ukrainos ir Bessara
bijos. Nuo Dniestro tėra 54 
mylios į vakarus iki pačios 
Rumunijos, kuri Pruto upe 
rubežiuojasi su Bessarabi- 
ja. Sovietai laiko Pruto upę 
tikrąja Rumunijos siena.

(Bessarabija, tarp Dnies
tro ir Pruto upių, buvo at
plėšta nuo Sovietų ir pri
jungta Rumunijai, kuomet 
hitlerininkai užpuolė Sovie- 
tų Sąjungą.)

Lenkijos fronte ir Vokieti
joje.

Per dieną Raudonoji Ar
mija 775-kių mylių ilgio 
Ukrainos fronte nuvijo vo
kiečius iki 19 mylių atgal 
ir atvadavo 408 gyvenamą
sias vietas.

Dabar nacių rankose te
lieka jau tik 21,000 ketvir
tainių mylių plotas Ukrai
noje, arba vienas aštunta
dalis ukrainiškų žemių, ku
rias vokiečiai buvo užėmę. 
Sovietai jau atkariavo sep
tynis aštuntadalius. Taigi 
dabar nacių nevalioje tėra 
mažesnis plotas, negu buvo 
Lietuva pirm sugrąžinimo 
jai Vilniaus krašto.

raudonai’- j Kartu raudonarmiečiai pu- Bugo upės šone, hitlerinin- 
’siau apsupo Pomošnaja ge- kai yra visomis 
ležinkelių stebulę, rytinia- apsupti ir prispirti prie tos 
me Bugo upės, šone. Per upės ir Juodosios Jūros ša- 
Pomošnaja vienas geležin- kos. 
kelis eina pro Pervomaiską 
į Bessarabiją - Rumuniją, o 
kitas į Odessą, Juodosios 
Jūros uostą.

Sovietiniai kariai jau 
daugiau kaip pusiau ratu 
apsiautė nacius Vinnicoj, 
stambiame mieste, ir puola 
priešus pačiuose priemies
čiuose. Vinnica yra svarbus 
geležinkelių mazgas, netoli 
į šiaurių rytus nuo žme- 
rinkos.

pietiniame fron-

pusėmis

i$

Berlyno radijo komenta
torius, kapitonas Ludwigas 
Sertorius su nusiminimu . j 
sakė, jog “pirmesniais me
tais niekas nebūtų galėjęs 
įsivaizduot” tokį galingą o- 
fensyvą, kokį Sovietai šian
dien veda.

Atėmę iš nacių Dubno, 
raudonarmiečiai gręsia vo
kiečiams Lvove, didžiame 
geležinkelių centre, vadin
toje “lenkiškoje” vakarinėj 
Ukrainoje.
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Fašizmo Veršis ir Vėl Pradėjo 
Bliauti

Kun. Charles Coughlin’as, vyriausias 
fašizmo apaštalas Amerikoje, pradėjo 
savo “evangelijas” skelbti. Fašistinis 
veršis, vadinasi, pradėjo vėl bliauti. Jis 
tūlą laiką buvo nutilęs.

Coughlinas sakė kalbą (pereitą tre
čiadienį, “Little Flower” bažnyčios salė
je, netoli Detroito). Atvirai ir nemikčio- 
jančiai, kaip rašo spauda, Coughlinas 
varė savo pragaištingą propagandą.

“Nesvarbu, kuri miiltarinė pajėga ka
rą laimes”, sakė jis. Vadinasi, nesvarbu, 
ar karą laimės Jungtinės Tautos, ar fa
šistinė Ašis. v

Kun. Coughlinas sakyte sako Ameri
kos kareiviams: nepaisykite, 'kaip ka
riaujate, nepaisykite, ar jūs karą lai
mėsite ar pralaimėsite, bus vienas ir tas 
pats.

Tokis tonas, kurį davė kun. Coughli
nas, yra fašistinis tonas. Tokią kalbą te
gali sakyti tik žmogus, 'kuriam rūpi, kad 
mes karą pralaimėtum.

Per metų eilę- kun. Coughlinas leido 
savo fašistinį šlamštą, “Social Justice”. 
Vyriausybė, pagaliau, buvo priversta 
karo metui tą laikraštį uždaryti. Per tū
lą laiką plačiažiotis Coughlinas buvo 
priverstas patylėti. Dabar jis ii’ vėl kelia 
galvą, suka liežuvį, skleidžia nuodus A- 
merikos žmonėse!

Tūli angliški laikraščiai (pav. dien
raštis PM) ragina teisingumo depart- 
mentą areštuoti kun. Coughliną ir pa
bausti. Kunigas — ne kunigas, jei jis 
yra fašistas, jei jis skleidžia fašistinę 
propagandą, turi būti suvaldytas. Gerai 
žinoma, kad net vyskupas Mooney ka
daise pasmerkė Coughliną. Kiekvienas 
padorus katalikas jį smerkia. Nes tuo
met, kada mūsų kraštas yra žūtbūtinia
me kare, kada mūsų vyrai aukoja savo 
gyvybes mušdami priešą, namieje turi 
būti solidarus frontas, kuriame jokis 
Hitlerio ar japoniško fašisto atstovas 
negalėtų kenkti karinėms mūsų krašto 
pastangoms!

nių ir mažesnių, apimančių po kelioliką 
ir po keletą divizijų. Nežinome, kaip di
delė yra ši lenkų armija ir to veikiausiai 
nežinosime, nes tai militarinė paslap
tis.

Lenkų Armiją sudaro lenkiškosios di
vizijos, lenkiškieji daliniai', iki šiol vei
kusieji Raudonojoj Armijoj. Tiesa, ir 
pati naujai suorganizuotoji Lenkų Ar
mija veiks Vyriausiosios SSSR Karo 
Vadovybės žinioje, kaip veikia visos ki
tos Raudonosios Armijos, vadovaujamos 
maršalų bei generolų, kaip Konevo, Žu
kovo, Malinovskio, Govorovo ir kt.

Politinė šitos Lenkų Armijos reikšmė 
turi didžiulės svarbos. Atsiminkime— 
Raudonoji Armija šiandien yra visai ar
ti Tarybų Sąjungos - Lenkijos sienos. 
Bet kurią dieną ji gali būti Lvove, pro 
kurį eina Sovietų-Lenkų siena. Galima 
įsivaizduoti, kokį milžinišką vaidmenį 
tuomet Lenkų Armija suvaidins, įžen
gusi į Lenkiją, žygiuodama į Varšavą.

Mes manome, jog netoli toji valanda, 
kai išgirsime ir apie Lietuvos Armiją.

Kas Ką Rašo ir Sako
LIBERALO NUOMONE 

APIE “LIBERALUS”
Didžiulė Amerikos grupė 

žmonių vadinasi liberalais.^ 
Daugumoje jie susideda- iš 
profesionalų ir laikrašti
ninkų. Daugelis jų spiečia
si apie tokius žurnalus, .. 
kaip “The Nation” ir “The 
New Republic”.

Tarpe liberalų, kaip ir 
tarpe kitų grupių, randasi 
didžiausių išsigimėliu ir 
melagių,

Lenkų Armija
Lenkų divizijos, veikiančios Rytų 

Fronte prieš vokiečius, dabar tapo ap- 
vienytos, apjungtos ir padarytos ištisa 
armija, kuri vadinsis Lenkų Armija, ar 
gal Pirmoji Lenkų Armija.

Be abejo, armijų yra visokių, dides-

Kas Tas Pulk. Grinius?
Vienas mūsų skaitytojas prašo pla

čiau paaiškinti jam apie pulk. Grinių, 
atvykusį Amerikon iš Berlyno ir čia 
skleidžiantį anti-tarybinę propagandą. 
Tūli žmoneliai, sako tasai skaitytojas, 
vadina Grinių demokratu ir net libera
lu.

Laisvėje apie tą “Berlyno paukštį” 
jau ne sykį buvo rašyta. Gaila, kad kai 
kurie mūsų skaitytojai nepastebi to, kas 
esti rašoma apie tą ar kitą smetoninin- 
ką ir nepainformuoja kitų lietuvių.

Mes jau senokai girdėjome, kad pulk. 
Grinius vadinasi demokratu, bet tai ne
reiškia, kad jis tokiu yra ir kad jam 
demokratija rūpi.

Demokratais vadinasi net ir tie žmo
nės, kurie dar taip neseniai prašė Hit
lerio, kad jis eitų Lietuvą “išlaisvinti”! 
Demokratu vadinasi net ir kun. Praus
kis, ar jam panašios veislės vyrai. •

Pulk. Grinius Lietuvoje buvo smeto- 
nininkas ir jį Smetona paskyrė “milita- 
riniu atašė” prie Lietuvos Atstovybės 
Berlyne. Atstovu Berlyne buvo tuomet 
pasižymėjęs smetonininkas Škirpa.

Kai Lietuvos žmonės nusitarė gyventi 
naujuoju, tarybiniu gyvenimu, kai Ber
lyne nei Škirpai nei Griniui atstovauti 
nieko nebeliko, tuomet, kažin kokiais tai 
misteriškais būdais ir keliais Grinius at
vyko Amerikon.

Pamatęs, kad Smetonos Amerikos lie
tuviai neapkenčia, kaip nuodo, kad su 
smetonizmu čia netoli galėsi eiti, Gri
nius išsivilko iš smetoniško kailio ir į- 
lindo į demokratinį. Dabar jis vadinasi 
demokratu, kadangi tokiu būdu jam 
lengviau prieiti prie politiniai atsiliku
sių žmonių.

Tačiau, kada Antanas Smetona ne
garbingai nutroško, tai Grinius ir vėl į- 
sivilko į anuos kailinius ir (gal laiki
nai) pradėjo “tautos vado” “žėlavoti.”

Mes manome, kad pulk. Grinius yra 
užtenkamai suktas politikierius: vienam 
hs gali nuduoti demokratą, kitam — fa
šistą, trečiam socijalistą, ketvirtam — 
liberalą ir dar kitokį.

Tos rūšies politiniai vijurkai žmonėms 
daugiau padaro žalos, negu atviras fa
šistas: nuo atviro fašisto, mat, padorus 
žmogus gali pasisaugoti, gi nuo dvivei
džio — nėra taip lengva.

išsigimėlių 
___ kaip štai, Max 
Eastman, Eugene Lyons, 
Jonathan Stout, Sidney. 
Hook. Tai vis nusidėvėję 
trockistai, susiplakę su pa
čiais aršiausiais menševi
kais iš “The New Leader.” 
Karo metu jų vyriausia 
misija neapkęsti Sovietų 
Sąjungos ir visko, ką tasai 
kraštas yra nuveikęs bei 
atsiekęs.

Neseniai “The New Re
public” redaktorius, taipgi 
liberalas, Bruce Bliven pa
rašė apie juos straipsnį ir 
smarkiai pakritikavo. Tuos 
išsigimusius ir sugedusius 
“liberalus” jis apibudina 
sekamai:

“Jie yra dvasiniai sabo- 
tažninkai.... Neapkentimas 
Rusijos yra pati savaime 
fenomena...Dar galima pri
dėti, kad tūli iš tos grupės 
Aš — neapkenčiu — Rusi
jos surado, kad toks jų at- 
sinešimas yra labai pelnin
gas finansiškai ir visaip ki
taip puikiai apsimokąs... ši
tie laikykimės - įsikibę vy
rukai užsidaro savo akis, 
atidaro savo gerkles ir 
g voltu šaukia apie Rusijos 
valdžios nedorybes.. Tie 
žmonės pasidarė pašaliniais 
dabotojais... Jie nebeturi 
savo jokios programos... Jie 
daugiausia sėdį namie skie
puose. Jie tiksliai atkirto 
save nuo dviejų didžiųjų 
dynamiškos energijos cent
rų šių dienų pusaulyje. Ne
paisant visų trukumų, 
šiandien vienas tų centrų 
yra Roosevelto administra
cija, o kitas, taip pat nepai
sant visų trūkumų, Rusi
ja...”

Pasakyta daug ir pusėti
nai storai. Virš paminė
tiems “liberalams” nebeliko 
kitų temų, kaip neigimas 
Sovietų Sąjungos ir Roose
velto administracijos.

tai ir demokratiškai išrink
tų, paskelbė Lietuvą socia
listine respublika, nutarė į- 
juųgti Lietuvą į Soviet. Są
jungą ir sudarė tarybinę 
Vyriausybę. Nei Soviet. Ru
sija, nei joks Sovietų komi
saras į Lietuvos rinkimus 
nesikišo^ : "■ \
į Jeigu tokiais prasimany
mais ir melais Darbininkas 
tikisi patarnauti savo poli
tiniam kiemeliui, tai jisai 
Smarkiai apsigauna. Ame
rikos Jie.tuviąi. nėra maži 
vaikai. Jie žino ir atsimena 
faktus. Jie atsimena, nes 
buvo plačiai pranešta ir ra
šyta, kad niekados pirmiau 
Lietuvoje nebuvo tokių lai
svų ir demokratiškų rinki
mų, kokie įvyko nuvertus 
Smetonos diktatūrą. Jeigu 
jau kas gali ir turi teisę lie
tuvių tautą atstovauti, tai 
Paleckis ir jo vadovaujama 
Lietuvos vyriausybė. Tiktai 
ta vyriausybė tiesotai ir 
teisingai ir tegalės sugrįž
ti Lietuvon, kai Lietuva bus 
išlaisvinta.

Tai trys Raudonojo Kryžiaus darbuotojos, kurios šio
mis dienomis sugrįžo iš Italijos fronto. Iš kairės į deši
nę: Nancy Kimberly, iš Wisconsin©, Elizabeth Coxe, iš 
Pennsylvanijos ir Harriet L. Bensen, iš Connecticut.
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DARBININKŲ SVEIKATA
Chlorofilai Padeda Žaizdoms 

Gyti
Medicina turi daug naudin

gos sau medžiagos iš papras
tų žmonelių amžiais įgytų pa
tyrimų. Visi mes gerai atme
name pelynas, pupalaiškius, 
čemeryčias, čiobrelius, ramu
mėlius, alijošius, liepos žiedus, 
aviečių uogas, ąžuolo žievę, 
tyūkžoles, sraujanosius, mėtas, 
riHas, skalsagrūdžius ir visa 

' ilgą eilę lapelių, žiedelių, šak
nelių — su visokiomis jų gy
domomis savybėmis.

Žmonių patyrimai sudomina 
ir mokslininkus ir iššaukia ty
rinėjimus. Ir taip farmakologL 
ja (vaistų žinyba) įgyja naujų 
gyduolių.

Ir iš savo 
mų pamenu 
Dar mažas
viau sau smilį. Persigandau: 
kraujas bėga, sopa.. . čia 
ant greitųjų piemenėlė priro- 
vė pievelėj sraujanogių, nuplo
vė juos, sutrynė delne ir už- 
varvino man ant piršto. Ste
bėtinai greit nustojo kraujas
ir žaizda, be niekur nieko, be kad žurnalas stąčiąi

sėtrijimo užgijo.
Ir tik va dabar The Ameri

can Journal of Surgery pada
rė lyg ir ekskursiją į aną mig
lotą sritį. Tyrinėjimai priro- 
dė, jog augalų žalia sunka, 
turinti mažulyčių žalių žirne- 
liukų — chlorofilu (lyg kad ir 
mūsų kraujo raudonųjų skri
tulėlių) yra vertingas vaistas. 
Imti vidun — stiprylas, toni
kas. Dėti prie žaizdų — už- 
gydomasai vaistas, padedąs 
žaizdoms ir apdegimams grei
čiau užgyti. Virš minėtas žur
nalas ir paskelbė neseniai šitą 
mokslini faktą.

Tyrinėjimai ėjo viename me
dicinos fakultete — The Tem
ple University School of Medi
cine, Philadelphia, Pa., prie
žiūroje profesorių Dr. Law
rence W. Smith ir Alfred E. 
Livingston. Jie vartojo chloro
filų skiedinį ant įvairiausių 
žaizdų, sužalojimų ir apdegi
ni ų tarpe laboratorijos gyvu
lių ir tarpe ligoninės bei kli
nikos ligonių. Pasėkos visur 
išėjo tokios paguodžiamos, 

komen-

duoja šią “naują” galingą gy
duolę vartoti karo frontuose.

Ant gerai prižiūrimų ir 
griežtai kontroliuojamų gyvū
nų paaiškėjo, jog žaizdos nuo 
chlorofilo užgijo daug grei
čiau, palyginti su paprastais 
pirmiau vartotais metodais. 
Geru ketvirtadaliu greičiau, o 
kartais ir da geriau. Su žmo
nėmis duomenys beveik tokie 
patys.

Mokslininkai darė ir pla
tesnius bandymus. Dadčdavo, 
primaišydavo dar ir kokių 
vaistų: sulfa vaistų, vitaminų 
B, C, D. Ir- priėjo išvados, jog 
tie mediciniški pridėčkai blo
giau darė: nedavė žaizdoms 
taip greitai užaugti ir gyti, 
kaip kad vartojant vien tiktai 
chlorofilų sunką.

Kai dėl sulfa vaistų grupės 
(sulfanilamidas, sulfatiazolis, 
su 1 fa pi ri d i nas su If agu i n i d inas 
ir 1.1.) tai visi jie, ar tai mil
telių ar mosties pavidale, 
trukdo žaizdų gijimą. Tokie 
vaistai tik perspėja infekciją, 
neduoda bakterijoms įsiveisti. 
Ir apkrėstos, pūliuotos, įsisėt- 
riję žaizdos, žinoma, greičiau 
užgyja nuo sulfa. Bet švarioms 
žaizdoms s.ųlfa nereikia, čia

t

asmeniniu patyri- 
keletą jdomybiy. 
būdamas, įsipjo-

.*4wt

PERDĖM MELAS 
NESĄMONĖ

So. Bostono Darbininkas 
gieda sekamai:

“Bolševikų pastatyta Pa
leckio valdžia neturi jokio 
mūsų tautos įgaliojimo at
stovauti Lietuvą. Ji yra pa
statyta Sovietų Rusijos ko
misarų ir ji tik jų įsakymus 
pildo. Taigi Paleckis ir jo 
valdžia yra Rusijos ver
gai.”

Kas žodis tai 'melas ir 
nesąmone. Kas žino Palec
kio vyriausybės susidary
mo istoriją, tas žino, kad 
Darbininkas šneka iš pil
vo. Faktai byloja visai ki
taip.

Faktai sako, kad Tarybi
nė Lietuvos vyriausybė ne
buvo jokių komisarų suda
ryta bei pastatyta. Kiek
vienas, kuriam rūpi tiesa, 
žino, kad buvo visuotini, 
slapti, demokratiški rinki
mai, kad buvo išrinktas 
Lietuvos seimas ir kad tas 
seimas, susidedąs iš Lietu
vos liaudies atstovų, tieso-

GARBINGA TALKA IR 
GARBINGA KOVA

Kunigų Draugas (kovo 
14 .d.) sako:

“Komunistai įvairiais bū
dais kovoja prieš Dies Ko
mitetą ir deda pastangų, 
kad jis būtų likviduotas. 
Kapitalizmas jiems nėra 
taip baisus, kaip Dies Ko
mitetas, kuris iškelia aikš
tėn visus jų planus AmerL 
kos demokratijai sunaikin
ti.”

Draugas, vadinasi, nesa
ko, kad Dies Komitetas iš
kelia nacių planus Ameri
kos demokratijai sunaikint. 
To jau užtenka, kad pama
tyti, kam tas Dies Komite
tas ištiesų tarnauja. Kas 
nori žinoti Amerikos demo
kratijai pavojų, tai žino, 
kad jis pareina nuo nacių, 
o ne nuo komunistų. Ame
rika įstojo j karą prieš tą 
pavojų. Amerika jau turi 
sumobilizavus arti dešimts 
milijonų vyrų karui prieš 
nacius ir nacizmą. Daugiau 
kaip šimtas tūkstančių A- 
merikos jaunimo jau žuvo 
toje kovoje. O Draugas ir 
Dies Komitetas sapalioja 
apie pavojų komunizmo.

Tuo būdu Dies Komitetas 
pasidarė demokratijos nai
kintojų įrankis. Tą supran
ta ne tik komunistai, bet 
visi nacizmo priešai ir pro
greso šalininkai. Iš tikrųjų, 
šioje kovoje komunistai nė
ra vieni. Jie turi labai dide
lę ir garbingą talką. Pa
vyzdžiui, prezidentas 'R-oo- 
seyeltas yra griežtai nusi
statęs prieš Dies Komitetą 
ir jį kovoja. Dies Komite
tas jau ne kartą yra pa
skelbęs visą Roosevelto ad
ministraciją komunistine.

Taipgi Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO kiekvie
noje konferencijoje yra pa
sisakę prieš Dieso Komite
tą ir reikalavę jį likviduo
ti. Kiekvienas liberališkų, 
demokratiškų pažiūrų ame-

Dies Komitetą.
Tai šitaip dalykai stovi. 

Draugo toks entuziastiškas 
Dies Komiteto veiklos jn- 
dorsavimas tik dar kartą 
parodo Draugo anti-demo- 
kratinę, pronacišką pozici
ją

So. Boston, Mass
Moterų Parengimas su Dideliu 

Šūviu Hitleriui
Kovo 12 d. ALDLD 2-ros 

kuopos moterys surengė pami
nėjimą sukakties moterų tarp
tautinės šventės, kovo 8 die
nos, — prakalbas su koncertu.

Koncertinę programą pildė 
Frances Beaudin, ji atidarė 
programą, sudainuodama A- 
merikos himną ir porą daine
lių — duetą su Ig. Kubiliūnu; 
Ona ir Rūta Giciutės, seserys 
iš Bedford, Mass., viena pia
nistė, o kita dainininkė, irgi 
porą dainelių gražiai atliko. 
Publikai visi dainininkai pati
ko ir daugiau reikalavo ploji
mais. Rusų jaunuolių šokikų 
grupė pašoko tautiškus šokius 
ir visiems labai patiko.

K. Petrikienė, iš Brooklyn, 
N. Y., tai energinga kalbėtoja, 
kaip seniau, taip ir dabar pui
ki kalbėtoja, gerai pabrėžė 
Sovietinius penkmetinius pla
nus, pėr kuriuos moterys išėjo 
iš naminių urvų ruošos darbo, 
net ir moterys užsilikusių, Azi
jos tautelių, kur prieš 25 me
tus caristinėj Rusijoj uzbekų, 
tadžikų ar bucharų mergiotės 
12 metų buvo verčiamos savo 
tėvų, užsidėt paranzas arba 
ašutines žydras ir tekėti prieš 
savo valią už vyrų, kurių jos 
niekad nebuvo mačiusios pir
miau. Jos būdavo priverstos 
mazgot kojas visiems jo šei
mos vyrams ir visiems vyrams teisingumo 
svečiams; nenusivilkdavo jos 
savo rūbų, niekad nenusiauda- 
vo batų, visą savo gyvenimą 
miegodavo ant plikų grindų. 
Pati būdavo vien tik dalykėlis 
gašlumui tenkinti, arba įran
kis savo vyro vaikams veisti.

Tarybų Sąjunga sudaužė 
tokią seną namų ekonomiją, 
kur buvo moterų panieka ir 
vyrų viešpatavimas. Dabar, 
vienu pasišokėjimu ir per vie
ną gentkartę, šitos moterys 
perėjo iš pusiau gyvuliško tū- 
nojimo į laisvą gyvenimą, ly
gios pilietybės pažangioj ben
druomenėj. Lig šiolei buvusios 
tylios, moterys darosi iškal
bios; kur būdavo moterys su
silenkusios darbe, dabar skrai
do lėktuvais ir nusileidžia su 
parašiutais. Taškentas, di
džiausias ir svarbiausias mies
tas Centrinėj Azijoj, didžiuo
jasi savo prezidentu motere, 
kuri prieš keletą metų buvo 
bemokslė tarnaitė.

Kalbėtoja prisiminė ir lie
tuves moteris, apie jų bemoks- 
lingumą, kaip mūsų motinos 
Lietuvoje gyveno; kurios mo-

kėjo skaityti, tai tik malda
knygę teskaitė ir tos nesupra
to. Varge ir skurde raminosi 
šaukdamos prie legendiško 
Kristaus ir Panelės švenčiau
sios, o vyrai daugelyje atsiti
kimų “pamokindavo;” net pa
protys kaip kur buvo sakyti: 
“jei pačios nemuši, tai ne vy
ras.”

Labai gerai apibudino rėmi
mą karo pastangų ir gelbėjimą 
lietuvių, pasitraukusių iš Lie
tuvos ir kuomet bus Lietuva 
išvaduota, tai bus reikalinga 
pagelba. Nurodė, kad ne visi 
Amerikos lietuviai tą pagelbą 
teikia, tūli lietuviai daug kal
ba apie tėvynės meilę, bet ne
duoda jokios medžiaginės pa
gelbės, nors piniginių aukų su
renka, bet propagandai prieš 
Sovietus juos ir išleidžia. Ji 
karštai atsišaukė j ne per 
skaitlingą publiką duosniau 
paaukoti sušelpimui savo bro
lių ir seselių, lietuvių, vedan
čių kovą prieš bestijišką prie
šą, įsiveržėlį į mūsų Lietuvą!

Aukų sudėta $212.69, tai 
geras šūvis Hitleriui! Aukoto
jų vardus komisija paskelbs.

11. Tarnas pirmininkavo pa
rengimui. D. J.

Byla prieš Tarptautinius 
Trustininkus

Washington.— Amerikos 
departmentas 

pradėjo bylą prieš 15 šio
krašto kompanijų už jų su
sidėjimą į anglų kontroliuo
jamą Imperial Chemikalų 
tarptautinį tinstą.

"Don't miss my 
big radio show

TONIGHT!”

© Borden Co.

PRESENTS

“BRIGHT LIGHTS of NEW YORK”

daugiausia padeda tas žalias 
daržovių ir žolių skiedinys — 
chlorofilo skiedinys arba ir 
stačiai švarūs žali lapai, per
pjautas alijošius, kaip kad 
vartoja kaimiečiai.

Dr. J. J, Kaškįaųčius
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar našlės, nuo 30 iki 40 m. amžiaus. 
Pageidaujama, kad vientik lietuvės 
atsišauktų. Esu vaikinas dar neve
dęs. Prašau kreiptis po sekamu an
trašu. Laiške suteiksiu daugiau 
formacijų. Juozas Bulota, 610 S. 
8th St., Washington, D. C.

(65-70)

in-
W.

Aš, Jonas Dumbrauskas .pajieškau 
draugo J. A. Baigės. (Vardą pamir
šau — Jonas ar Antanas). 1919 m. 
gyveno Akron, Ohio .Prašau jo pa
ties atsišaukti, arba kas žinote, kur 
jis gyvena, malonėkite pranešti. Bū
siu dėkingas .Jonas, Dumbrauskas, 
2904 Annin St., Philadelphia, Pa.

, ' (62-67)

LOUIS SOBOL
MASTER OF CEREMONIES

VINCENT LOPEZ
AND HIS ORCHESTRA

WITH

CONSTANCE BENNETT
GLAMOROUS MOTION PICTURE STAR

PICK AND PAT
RADIO’S FUNNIEST MINSTREL TEAM

ROSE MARIE
SINGING STAR ("BABY ROSE MARIE" 

—REMEMBER?)

WO R * 7:30-8your Red Cross at his side!
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Motoras su 120,000 Kraujakūnių Graži- AR GALIMA BŪTŲ SU 850 ŽODŽIŲ Radijo Lempučių Panaujini- 
ApsisukiniŲ Minutėj nimas Davėjams SU VIEN ¥11 PASAULĮ? nio Išradimas—per Klaidą

General Electric Kompa
nijos (Schenectady, N. Y.) 
inžinieriai padarė naujo 
subudavojimo elektrinį mo
torą, kuris gali suktis 
120,000 sykių į minutę (ar
ba 2000 sykių į sekundą). 
Šis naujas trijų arklių jė
gos motoras sveria tik 7 
svarus ir jis yra toks ma
žas, kad galima padėt ant 
vienos vyro rankos delno.

Motoras — 
dinamas ir 
aliejuojamas.

Paprastas trijų 
jėgos elektrinis 
sveria apie 105 

vandeniu vė- 
automatiškai

arklių 
motoras 
svarus.

Naujasis motoras sukasi
65 sykius greičiau už pa
prastą skalbiamosios maši
nos arba šaldytuvo motorą.

Naujieji tos rūšies moto
rai bus vartojami tekini
mui ir gręžimui svarbių 
dalelių lėktuvams ir ki
tiems karo reikalams; bet 
nebus galima gaut civiliam 
naudojimui iki po karo.
. “Sunku įsivaizduot grei
tumą 2000 apsisukimii į se
kundą,”—sako D. H. Ware, 
tos kompanijos motorų in
žinierius. — Jeigu, daleis- 
kim, automobilio ratai ga
lėtų suktis tokiu greitumu, 
tai automobilis galėtų va
žiuot 10,000 mylių į valan
dą, arba 165 mylias į minu
tę. Tas reikštų, kad auto
mobilis galėtų važiuoti ke
turiolika sykiu greičiau už 
balsą.” V. R.

Kiaušinių Apsaugojimas 
Aliejumi

Pamirkius kiaušinius į 
paraffino aliejų ir išdžiovi
nus, jie 31-no laipsnio tem
peratūroje visai sveiki išsi
laikė per pusantrų metų, be 
jokio pastebimo sugedimo, 
kaip parodė bandymai, ku
riuos padarė Michigano 
Valstijos Kolegija. O be a- 
liejaus kiaušiniai. tokioje 
temperatūroje retai kada 
išsilaiko be sugedimo il
giau, kaip pusę metų.

Į tą aliejų įdeda šiek tiek 
dizinfekcinių chemikalų, 

apsaugai nuo kenksmingų 
perų. Pats aliejus atsieina

Iki šiol buvo laukan iš
metama dauguma raudonų
jų kraujo rutuliukų - “tirš
čių”, renkant Raudonajam 
Kryžiui tiktai skystimą- 
plazmą perleisti sužeidžia
miems kariams. Tik neper
seniai buvo Amerikoje pa
tirta, jog kraujo tirščiai, 
apdėjus jais žaizdą, tarnau
ja greitesniam jos sugiji- 
mui. — Sovietuose jau se
niai vartojama kraujo ru
tuliukai žaizdoms aptaisy
ti.

Paskutiniu laiku chinas 
daktaras Co Tui Amerikoje 
atrado, jog labai naudinga 
atgal perleisti kraujakū- 
nius žmogui į kraujagysles 
po to, kai išimta kraujo 
skystis. Rutuliukai, be kit
ko, turi ir vitaminų.

Sugrąžinus žmogui krau
jo rutuliukus, sudėtus į 
dextrose cukraus skiedinį, 
pasirodo, kad jis gali duoti 
kraujo plazmos kas savai
tę, nepalauždamas savo 
sveikatos. O jei kraujo ru
tuliukai neperleidžiami jam 
atgal, tai reikia laukti iki 
aštuonių savaičių tarp vie
no ir kito kraujo davimo. 
Vadinasi, raudonieji krau- 
jakūniai aštuonis kartus 
greičiau gaivina ir augina 
kraują, negu juos šalin nu
metus ir laukiant šiaip, 
“naturalio” kraujo priau
gimo.

Tą chino gydytojo atra
dimą išbandė ir patikrino 
New Yorko Universiteto 
medicinos mokslininkai ir 
Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Įstaigos dak
tarai. N. M.

KIEK GEMA DVYNUKŲ, 
“TRYNUKŲ” IR KT.
Pirm keleto metų dr. W. 

W. Greulich surinko fak
tus, kurie rodo, jog vieni 
dvynukai vidutiniai pasitai
ko kiekvienuose 87-niuose 
gimimuose. Padauginus 87 
per 87 gimimus, yra 7,569, 
ir tarp jų bus vieni “trynu
kai”; šį skaitmenį padau
ginus dar per 87, jame pa
sitaikys vieni “ketveriu- 
kai,” tarp apie 700,000 gi
mimu. J. C. K.v
tik apie pusę cento tuzinui 
kiaušinių apsaugoti.

Andai Anglijos premje
ras Winstonas Churchillas 
pareiškė, jog anglų kalba 
galėtų būti pamatinė pa
saulyje kalba arba tarptau
tinė kalba. Jis mano, kad 
su 650 daiktvardžių ir 200 
veiksmažodžių, taipgi su 
tam tikru skaičium žodžių 
iš kitų kalbos dalių, būtų 
galima vidutiniai susikal
bėti. Minėtas skaičius žo
džių būtų galima surašyti į 
vieną lakštą popieros arba 
įkalbėti į vieną gramofono 
plokštelę.

Manoma, jog sistematiš- 
kai paaukojant vieną va
landą į dieną, galima per 
mėnesį tiek žodžių išmokti 
ir su tiek žodžių susikal
bėti kasdieniniais ir indus
triniais reikalais.

Angliškai kalba ntieji 
žmonės paprastai kalbai 
vartoja nuo penketo šimtų 
iki 60,000 žodžių. Pirmuo
sius penketą šimtų vartoja 
žemes nio prasilavinimo 
žmonės; gi tuos 60,000 var
toja daugiau prasilavinę 
žmonės, taip vadinama in
teligentija.

Tačiau anglų kalba vidu
tiniai susideda iš 455,000 
žodžių. Be to, kaip ir kitos 
kalbos — anglų kalba nuo
lat plečiasi, žodžių skaičius 
dauginasi.

ESPERANTO
Jau senokai buvo kelia

mas klausimas pasauliniu 
mastu, kad sukūrus 
tarptautinę kalbą 
pasauliui, kaip kad 
ranto.

Lietuvoje vėlesniu 
egzistavo “Lietuvos
rantininkų Draugija”, taip
gi. Esperanto kalbos reika
lu yra paruošta 120-ties 
puslapių knygelė. Ją para
šė J. Lazauskas, brooklyni- 
škio Jono Lazausko brolis | nugarkaulio smagenų per 

apsikrėtimą Hemofilo in- 
fluenzos perais.

Be skiepų iki šiol nuo tos 
ligos mirdavo daugiau kaip 
90 iš kiekvieno šimto susir
gusių jąja kūdikių. Dabar 
šiais skiepais, vartojant 
juos kartu su sulfadiaze- 
nu, išgydoma daugiau kaip 
90 procentų tokių ligonių.

vieną 
visam 
Espe-

laiku
Espe-

vardu “Tarptautinė Kai

Esperanto kalbos išradė
ju yra Liudvikas Lazar as 
Zaipenhofas, gimęs 1859 
m. gruod. 15 d., Baltsto
gėje — “Bialystoke”. Pir
mutinis tarptautinės kalbos 
kūrinys yra Zamenhofo iš
leistas rusų kalboj 1Š87 m. 

birželio 2-rą d., po slapy- 
varde — “D-ras Esperan
to.”

Zamenhofas yra gyvęnęs 
Veisėjuose 1885-87 m.; taip
gi moterį vedęs iš Kauno, 
Klarą Zilbernikaitę. Jis bu
vo labai artimai susirišęs 

su Lietuvos žmonėmis ir 
lietuvių kalba. Zamenhofas 
mirė balandžio 14 d., 1917. 
metais.

Kai kurių šalių pedago
gai prieštaravo anglų kal
bos padarymui tarptautine 
todėl, kad jos tarmė nepa
stovi, sinonimai painūs. O 
užvis labiau keblumų su
randama su anglų kalbos 
bendromis taisyklėmis, tai 
yra, veik kiekvienam žo
džiui atskira taisyklė išta
rimui.

Šiuo tarpu apskaičiuoja
ma, kad visam pasaulyje 
yra vartojama nuo 1,700 
iki 2,300 kalbų. Bet tik 29 
kalbos yra tokios, kurias 
naudoja ne mažiau, kaip 10 
milijonų žmonių kiekvieną. 
Tačiau iš tų 29 kalbų išė
mus septynias plačiausias 
kalbas, surasime, kad jomis 
naudojasi pusė pasaulio 
žmonijos.

Pagal kalbų statistikas 
surandama, kad visgi anglų 
kalba yra daugiausia nau
dojama — 270,000,000 ang
lų - amerikiečių ir 530,000,- 
000 pramokusių.

Apie trijučfeė' ketvirtada
liuose Sovietų Sąjungos 
mokyklų tebėra dėstoma 
anglų kalba. Prieš pat šį

Skiepai-Gyduole Smage- 
ny Plėvių įdegimui

Columbijos Universitete 
New Yorke buvo pagamin
ti skiepai prieš uždegimą 
vaikų smagenų plėvių ir 
nugarkaulio

karą, Belgijos, Čechoslova- 
kijos, Graikijos, Danijos, 
Norvegijos, Lenkijos ir Ju
goslavijos atstovams, kurie 
tebebuvo Anglijoje, buvo 
patariama iš Sovietų imti 
pavyzdį — įsteigti tų šalių 
mokyklose anglų kalbos 
kursus.

Kaip jau aukščiau minė
ta apie tuos 850 angliškų 
žodžių, tad turima mintyje 
vartojant “Basic English” 
(pamatinę anglišką) kalbą, 
kuri savo sintakse yra šiek- 
tiek skirtinga nuo kalbos, 
kurią mes vartojam Jungti
nėse Valstijose. Tačiaus ta 
pamatinė r angliška kalba 
smarkiai plečiasi ir čia A- 
merikoje. Mes tokią kalbą 
dažnai girdime per radijo 
stotis; ji vartojama braižy
bos filmoms; taipgi “pama
tinę anglišką” kalbą plačiai 
vartoja Pietinėje Ameriko
je.

Kiek anksčiau mokslinin
kai buvo sudarę keleto kal
bų po tam tikrą žodžių 
rinkinį išbandymui, kuri 
kalba būtų greičiausia ir 
lengviausia išmokti. Bet 
pasirodė, kad pati anglų 
kalbos gramatika yra leng
vesnė už kitų kalbų.

Harvardo ir Yale Uni
versitetuose buvo išbandy
ta itališka ir rusiška kalba. 
Pasirodė, kad studentai per 
tris mėnesius greičiau pra
moko rusų kalbos, negu i- 
talų.

Grįžtant prie Esperanto 
kalbos, pabrėžtina, kad jau 
keletas milijonų aukštesnio 
prasilavinimo žmonių var
toja Esperanto kalbą. Ją 
vartoja įvairiose pasaulio 
dalyse. Daug tūkstančių 
knygų yra išleista Esperan
to kalboje; apie šimtas žur
nalų buvo esperantiškai 
spąusdinama prieš dabarti
nį karą. Chinijoj net šian
dien tebeleidžiama du laik
raščiai šia kalba.

Tad kodėl gi ši nauja kal
ba negalėtų būti tarptauti
ne kalba? Tuomet nei viena 
tauta neturėtų pavydo 
prieš kitą tautą kalbos 
klausimu. Pagaliaus, Espe
ranto kalba yra lengva ir 
yra bepusiška kalba.

Petras B.

Daugelis amerikiečių 
skundžiasi, kad juos apker- 
ta radijo taisytojai šiais 
karo laikais: perbrangiai 
ima už lengvus ir greitus 
pataisymus; dažnai įdeda 
pusėtinai nudėvėtas lempu
tes (tubes) ir paskaito kai
ną kaip už naujas.

Užgesus radijo priimtuvo 
lemputėms, galima būtų 
jas atgaivinti, jeigu tik 
vielos pačioje lemputėje ne- 
sutrūkusios. 
gaivinamos,
rudenį atsitiktinai 
kanadietis 
Atradimas 
kol kas tik 
naudojamas

Kaip jos at- 
tatai praeitą 

atrado 
Helliar.

Van- 
taisė

lem- 
“už- 

jis

Cyril 
užpatentuotas, 
paties Helliaro 

ir amerikie
čiams dar nežinomas.

IŠ KLAIDOS— 
IŠRADIMAS

Pernai Helliaras, 
couver miesto pilietis, 
savo radijo priimtuvą ir 
padarė klaidą, skirtingai 
sujungdamas tūlas vielas, 
negu jos paprastai sujun
giamos, pagal visų priimtas 
taisykles. Bebandydamas 
savo “setą”, jis įstatė ir 
vieną užgesusią lemputę, ir 
kaip nustebo, kada ta 
putė užsižiebė! Kitas 
migusias” lemputes 
taipgi atgaivino.

Helliaras tęsė tyrinėji
mus ir, pagaliaus, pastatė 
elektrinę mašinėlę lempu
tėms gaivinti. Įstačius į 
mašinėlę radijo lemputę ir 
perleidus tam tikro smar
kumo elektros srovę per ją, 
tuojaus ir pasi nauji na lem
putės veikimas. Atgaivinta 
lemputė paskui tarnauja 
100 iki 1,000 valandų. O 
už atgaivinimą jis ima tik
tai po keletą centų; užtat 
jis turi tiek kostumerių, 
kad nepaspėja visų jų pa
tenkinti.

Helliaro išradimu džiau
giasi ypač Vancouver™ 
miesto policija. Policinių 
automobilių radijai buvo 
nustoję veikti: senosios 
lemputės užgeso, o naujų 
negalima gaut pirkti. Suži
nojus, kad Helliaras pa
naujina jas, policija suve
žė pas jį visas užmigusias 
savo automobilių radijų 

lemputes. Jis jas pataisė ir 
tos lemputės jau keli mėne
siai gerai tarnauja polici
niuose automobiliuose.

Žymėtina, kad ne vienas 
tik Helliaras atsitiktinai, 
per klaidą padarė svarbų 
atradimą. Juk yra šimtai 
naudingų atradimų, kurie 
tik per klaidą padaryti.

N.'M.

Pokariniai Automobiliai
Spaudoje plačiai buvo ra

šoma, kad po karo automo
biliai bus statomi su inži- 
nais užnugarėj vietoj prie
kio; tuomet, girdi, automo
bilistas geriau viską pryša- 
kyje matys ir bus išvengta 
daugelio nelaimių.

Bet apie tai abejoja žy
mus automobiliu inžinie
rius E. C. De Smet. Jis nu
rodo, jog motoras pryšaky- 
je tarnauja kaipo apsauga 
pavojingiausiose, priekinė
se nelaimėse.

Inžinierius De Smet neti
ki, kad būsią automobilių 
viršai dirbami iš plastikų 
(dirbtinių medžiagų) arba 
aliumino vietoj plieno skar
dos. Plastikai nėra gana 
stiprūs; iš jų negalima taip 
sparčiai gaminti automobi
lių viršus, kaip iš plieno; 
be to, plastikai susikraipo 
nuo oro atmainų ir neišlai
ko savo pavidalo. O kas lie
čia* aliuminą, tai jis ir po 
karo bus dveja tiek bran
gesnis už plieną, kaip tei
gia tas automobilių specia
listas. J. C. K.

SAMANOS ŽAIZDOMS
May o Klinika Amerikoje 

neseniai ištyrė samanas 
žaizdoms aptaisyti vietoj 
vatos ir pranešė, jog sama
nos geriau veikia, negu va
ta.

(Jau pernai Sovietų kari
niai gydytojai paskelbė, jog 
samanos geriau tarnauja 
žaizdoms gyti, negu vata.)

Kanada padare tarpusa
vio pagalbos sutartį su So
vietais.

Chinai atmetė'japonus 6 
myl. atgal Burmoje.

PHILADELPHIA, PA.
Serga Frank Šimkus; Kazi

mieras Žalnieraitis, Elena 
Tureikienė

Serga drg. Frank Šimkus, 
kuris randasi ligoninėje, The 
Rush Hospital 33rd ir Lancas
ter Ave. Galima aplankyti tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų; 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 7 vai. iki 8 vai. vakare.

Drg. Šimkus priklauso prie 
ALDLD 10 kp. ir prie pašelpi- 
nių kliubų. Prašomi mūsų 
draugai ir draugės aplankyti 
sergantį draugą. Drg. Šimkie
nė aukavo labai daug drapanų 
dėl Russian War Relief ir ji 
rengiasi pasidarbuot dėl Lietu
vos žmonių pagelbos. Draugė 
susirūpinus savo draugo liga ir 
bendrai šeimos reikalais. Ji tu
ri dukteris,-kurios lanko moky
klas. Linkėtina drg. Šimkui 
greit susveikti ir sugrįžti prie 
savo šeimos.

Drg. Kazimieras žalnieraitis 
susirgo, tai yra mūsų veiklios 
draugės Onutės žalnieraitienės

vyras. Taipgi susirgo mūsų se
na veikėja pietinėj dalyj drg. 
Elena Tureikienė. Linkime li
gonėms greit susveikti.

Moterų Dienos Parengimas
Kovo 5 d., keturios tautos — 

rusai, lietuviai, Ukrainai ir len
kai surengė moterų dienos pa
minėjimą. Prisirinko publikos 
pilna salė. Moterys labai gra
žiai surengė programą: kalbėjo 
viena kalbėtoja anglų kalba 
apie dienos reikšmę, moterų 
pastangas ir jų kovas Sovietų 
Sąjungoj ir kitur.

Sulošė du teatralius veikalus 
rusų kalba, kurie gerai pavyko. 
Buvo renkamos aukos Russian 
War Relief, kurių surinkta 
$235 su centais.

Grupė lietuvių surinko $18. 
Aukavo po $2: Vaidžiulienė, M. 
Volsky, Kaspariūnas; po $1: 
Merkis, Smitas, Akulaitienė, 
Walant, šapranauskienė, B. 
Miliauskas, Pauliukaitis, Urbo
nienė, Pauliukaitienė, Navar- 
,daūskas4 Žilinskas; po 50c:

Kiti lietuviai Dalis iš jų net lietuvių kalbosMattis, Nichienė. 
aukavo bendrai ir neteko užra
šyti.

Smetonininkai Begėdiškai 
Meluoja

5 d. kovo smetonininkai su
sirengė mulkinimo kermošių,
kurį buvo suvažiavę visos Sme
tonos sutros-advokatai-advoka- 
tėliai, “ponai” ir jų pasekėjai. 
Nieko nerašysiu apie šį sme- 
tonininkų susirinkimą; para
šys kermošiuje buvusieji repor
teriai. Tą pačią dieną teko pa
tirti, kad smetonininkai, pa
naudodami Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Komi
teto vardą, įtraukė vos arti 
dviejų šimtų žmonių, bet ryto
jaus angliškam dienraštyj In
quirer skaitau: “publikos buvo 
800,” Jie įšventino kampaniją 
bonais $5,000,000 sukelti ir 
Raudonajam Kryžiui aukas 
(nepasako kiek?) sukelti. Jie 
bandė kalbėti lietuvių vardu, o 
juo labiausiai tie vadukai, ku
rie Amerikoje gimę ir užaugę, 
nori kokios ten Lietuvai “ne
priklausomybės” išgauti, šie 
savotiški neišmanėliai nei vie
nas iš jų nevažiuotų į Lietuvą.

nemoka. Subėgę smetonaciai į 
šią šalį, kaip tai Smetonukas, 
Grinius (koks ten kapitonas), 
Pakštas, žadeikis, Budrys ir 
kiti, tai jau kitas klausimas, 

j nes tie fašizmo advokatai tu-
1 rėjo nešdintis iš Lietuvos, nes 

kitaip Lietuvos liaudis su jais 
būt atsiskaičius už padarytas 
skriaudas, už kankinimus ir 
galabinimus nekaltų žmonių.

Smetonininkai apmelavo sa
vo spaudoj Raudonojo Kry
žiaus metinį susirinkimą, ku
riame jie begėdiškai susikvie- 
tė visai nedelegatus, išsirinko 
savo valdybą ir dabar jie mano 
naudotis tuo komiteto vardu ir 
daryti savotišką biznį... Per
eitais metais buvo suorgani
zuotas vieningas Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės Ko
mitetas, kuris gražiai pravedė 
sėkmingas kampanijas — bū
tent sukėlė pusę miliono bom- 
banešiui, Raudonajam Kryžiui 
virš $2,000 ir War Chest virš 
$2,000. Tai buvo vienybė. Visi 
spaudoj raginom lietuvius ko
operuotis - susivienyti, tai ir 
darbas buvo sėkmingas. Nors 
'smetonininkai savo prestyžui

naudojo šio komiteto vardą, 
bet mes nepaisėm tų jų pastan
gų, mes paisėm/ bile viskas ei
na Amerikos karo pastangų 
naudai. Išrodo, tie neva čia gi
mę prof esi joneliai daugiau rū
pinasi Lietuvos ponų reikalais, 
negu savo kraštu Amerika. Vy
rai, sarmata!

Vietoj pagelbėti sąžiningai 
lietuviam ir įsigyti gražų var
dą ir pasitikėjimą savo tautie
čiams, tai jie eina ir maišosi į 
kokią jiems visai nesupranta
mą politiką. Ateityje jūs sar- 
matysitės kalbėti apie Lietuvą 
ir Lietuvos žmones. Jie ten gy
vena ir jie po šio karo turės to
kią nepriklausomybę, prie ku
rios nei jokis smetonininkas 
valkata neįvažiuos ir daugiau 
nematys Lietuvos. Po karui 
Lietuvos žmonės pasakys jums: 
neklausykite smetonacių monel- 
ninkų, šalinkitės nuo jų.

Koresp.

Maskva. — Raudonoji 
žvaigžde rašo, jog Sovietai 
pagal Stalino planus laimi 
tokias pergales prieš na
cius.

Hartford, Conn:
Vasario 20 dieną įvyko 

Laisvės Choro susirinkimas. 
Narių dalyvavo neperdaug, 
nes daugelis dirba įvairiomis 
pakaitomis, tai ir negali atei
ti į susirinkimus.

Nutarta tarti padėkos žodis 
dd. L. Mankienei ir V. Kazlo- 
vienei už išplovimą svetainėje 
antlangių ir J. Beržiniui už 
langų nuplovimą. Tas jų dar
bas daug papuošė Choro sve
tainę.

Kovo 5 dieną Laisvės Cho
ras sulošė du veikaliukus, “Dė
dės Silvestro Kieme” ir kome
diją “Buvo Klaida.” Visi ak
toriai stengėsi atlikti savo ro
les kuo geriausiai. Publikai lo
šimas patiko. Drg. Samulėnas 
iš Fitchburg, Mass, pasisveiki
no ir sako, kad lošimas buvo 
geras, tik biskį per trumpas. 
Tas tiesa.

Laisvės Choras nutarė, kad 
būtų sušaukta chorų apskričio 
konferencija. K o n f erencijai 
paskirta balandžio 30 diena, 
įvyks 155 Hungerford St.,

Oakville, Conn
Liūdna Žinia

LDS 31 kuopos narys, Jonas 
Kulikauskas, gavo iš karo de- 
partmento telegramą ir labai 
liūdną naujieną 12 dieną ko
vo, kad jo sūnus Edmundas 
Kulikauskas žuvo Italijoje, 6 
dieną vasario, palikdamas di
deliame 
brolius.

Jonas 
armijoj, 
šiol
Alenorutė, 
nutė. Motinėlė Kazimiera jau 
mirus daugiau, kaip metai lai
ko atgal. Vargšas kareivis, 
kaip rašė per laiškus, labai 
daug nukentėjo prieš mirtį.

Kareivio Dėdė

nuliūdime tėvą ir du

tarnauja Amerikos 
o Albertas dar iki 

namie ir trys sesutės: 
Mariutė ir Lilia-

Negrai amerikiečiai lai
mėjo svarbų mūšį prieš ja 
ponus Bougainville saloje.
Harforde. Taigi, chorai, pri
klausanti prie apskričio, išrin
kite delegatus ir dalyvaukite 
konferencijoj.

F. J. Repšys.
‘•SMH
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Ketvirtas Puslapis

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License Nq. 
L 1038 has been issued to the undersigned 
to Mil, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 240 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

SAM PENSKY 
(Plaza Liquor Store)

240 Broadway, Brooklyn, N. Y. K

šsaaassssar:,. fri, i'iji/'m

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 513 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMINE TELESE
513 Central Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1448 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JAMES McDADE
1418 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. K

Laisve, Lithuanian Daily wri'V'i* Pirmadienis, Kovo 20, 1944

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1676 has been issued to the undersigned 
to sell beer.i Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. , ' , ■

TERRY MITCHELL
140 Sands St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6828 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 2282 Flathush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
2282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1652 has been, issued to the undersigned 
tol sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN
(Estate Harry A. Hasselmann) 

Haye’s Road House
Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4118-20
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE
4118-20 Ave. II, Brooklyn, N. Y.

Avenue H, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 284 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 

theCounty of 
premises.

Kings, to be consumed on

1823
133 Irving

WILLIAM ERNST
Blaok Eagle Tavern

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7234 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 No. 6th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN
73 No. 6th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I* 555 has been issued to the undersigned 
to Mil, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw 
at 1781 — Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SIMON 
(Simon's Liquor Corner)

1781 Ocean Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5615 — 1st Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOLDMAN & HARRIGAN 
5615—1st Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 6716 has been issued tto he undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3656-8 Flatlands Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE 
3656-8 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2243 Kimball Street, Borough of 
Brooklyn,' County of Kings, to he consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T>aw at 1318 Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County ’ of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST., INC.
1318 Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 205 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 994 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BALL & HORSESHOE PITCHING CLUB. 

INCORPORATED
994—Ith Ave.. Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Union Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MINO
12 Union St.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1452 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS PLOTKIN
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TRECKMANN
6.85 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is liereby given that Incense No. 
RL 1713 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 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR
154 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 
to sell, 
107 of 
at 553 
County _
promises.

BAY RIVER WINE CO., INC. 
553—5th Ave.. Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
wino & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 

5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino 
Section 107 of the 
Law at 161 
Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL 
Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 18121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Liw at 
331 Ellery 
County of 
premises.

Beverage Control Liw 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

161—5th
J. MITCHELL

Brooklyn, N.

331 Ellery
MORRIS SEGAL

St., Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 627 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.
MICHAEL HEBERLING & WILLIAM KARL 
627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1608

NOTICE is _____  „___
GB 18107 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue, Borough of -Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT BALUKAS
Ave., Brooklyn, N.9820 — 4th

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 167 Furman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERTWECK & NESSLER
167 Furman St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 1060 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 899 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
(College Rest., Bar & Grill)

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

L 
to sell 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 788 ~ ‘ ‘ ~ ~
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 287 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739 — 6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PERROTTA
739—6th Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 332 has been issued to the undersigned 
to Ml) beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 716 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR DE MARCH!
716 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 206 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED LANG
206 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9216 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX HECKEL
9216—1th Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at i-etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 907 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 405 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STARR & GOLDSTEIN
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4151 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

MICANNE BAR & GRILL, INC.
73 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 233 Moores Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE. INC.
233 Moores St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE 
I, 991 
tO 8oll. 
107 of 
at 984 
County
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Sutter Ave., 
of Kings, to

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

981 Sutter
ISAAC FARBER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Withers Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on

2 Withers

ROSA BAMONTE
(Withee’s Grill) 

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 6461 has l>cen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Van 
Brooklyn, County 
on the premises.

NELLIE 
Brunt St

Biunt Street. Borough of 
of Kings, to be consumed

291 Van
ZYMBOROWSKY

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 6905 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2128 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
(Vermont Bar &Grill)

2128 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5416 — 16th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

ROCCO SCALI
6416—16th Ave., Brooklyn. N. Y. K i

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 561-63 5th Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROCCO R. SAVING
561-63 —5th Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. ’ 
RL 1505 has been, issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under | 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control I 
IX"' at 213 Bushwick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. K.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1168 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1593 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DE VITO & CANTONE
1593 E. N. York Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1574 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 402 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOE'S '
• 5 th Ave.,

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed

402
TAVERN. INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Coney Island Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be. consumed 
on the premises.

WILLIAM H. EDGAR
2081 Coney' Island Ave.. Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 252 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET SCONZO
252 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 173 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 1843 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT
1813 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2258 Pitkin Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2258 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER WJLK
453 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE
RL 7231 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1356 ■ 
Brooklyn. County 
on the premises.

KATHERINE HILL
1356 Broadway. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License. No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

- Broadway, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 907 Livonia Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUTTILLA & BELLISSIMO
907 Livonia Ave., Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1748 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2110 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN
2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1873 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 564 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONIKA SKODIS
561 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 807 Coney Island Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

LILLIE TEAHEN
807 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICJE is hereby given that License No. 
RL 5070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 858 • Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. McGONAGLE
858 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216-18 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES
(Fulton

21 C>-18 Crescent St.,

Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8510 -18th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO |
8510—18th Ave., Brooklyn, N. Y. Ki

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of .the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA REST., INC.
2910 Ave. D, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2423 Avenue U. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRANDS. INC.
2423 Ave. U. Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ajid liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 3011 Beverly Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Road, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1423 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2412 Pitkin Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

* VITO DI NAPOLI
>2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. K 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine apd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lpw. at 188 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRITZ LOETtEHLE
188—5th Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4023 Glenwood Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. /

POLLACK & LAURO. JNC.
4023 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1449 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6730 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM & JOSEPH DWOJACKIE 
6730—5th Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4265 has been issued to the undersjgnetd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw. at 5701 — 1st Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DEE EXCELSIOR 
Bar & Grill, Inc.

6701—’1st Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 575 Lorimor Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

CHARLES PETRUCELLO
575 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1171 has been issued to the undersigned 
to mH beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 84 Washington Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET McMONAGLE
84 Washington 9t., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 4195 has been issued to the undersigned 
to Mil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 716 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. 81 DA NN E BAR & GRILL, INC.
.716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1501 has been issued to tho undersigned 
to» sell beer. Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2544 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROADSIDE TAVERN. INC.
2544 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. K

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 3410-12 Tilden Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JAMES McDADE, INC.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N, Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic' Beverage Control 
Law at 2863 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER. 
Exec. Est. of Simon Rascher

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is
RW 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 70 Kingsland., Ave Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY CIUFFO 
Homestead Rest. & Bar

70 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 331 — 5th Avenue, _______________ __
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

Borough of Brooklyn,

,HILDA PONZO 
Polytechnic

331—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1768 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1143 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

EVERGREEN TAVERN
1143 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Ixiw at 230 — 
Brooklyn, County 
on the jn-emises.

JENNIE MANCARU.SO
4th Ave., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed 1

230

No.

the F. W. SHALINSFOTOGRAFAS
No. (Shalinskas)899

FUNERAL HOME

7123

on

7110
the TeL Virginia 7-4499

No.

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

License No. 
undersigned 
retail under

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

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

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

issued to the 
and liquor at 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

j

ANTHONY ROSSI 
d-b-a Rossi Food Products

788 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
1135 has 

wine

’F

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS<♦>

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir imp Gr

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 815 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE. INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is liereby given that License No. 
RL 6713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7110 — 
Brooklyn, County 

the premises.
KATHERINE SCOURBY & 

GEORGIA KOREAS 
Adm. of Estate Louis Kokeas 

(Bay Ridge Dining Room) 
3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 4179 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7123 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

ANNE BOYLE 
d-b-a John Boyle

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1575 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 654 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNIAUSKAS 
Bar & Grill

651 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

^sudarau 
trikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
(padidinu tokio 
9 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191
diamond pair

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN H

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

f 1 R ST *N QUALI

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Both for
L a d )' (. r o s b y
Matched 1 4K gold $AC0(rings, intricately
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely. Weekly Terms

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

A. FERRIN
Hofbrau)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Tacense No. 
RL 4219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITES 
(Driggs Tavern)

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1568 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEFA WIRSZULSKI NORWAIS 
37) Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
law at 93 —- Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

93 HENRY
93 Henry St.,

CORP.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1752 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7201 — 
Brooklyn, County 
on tho premises.

JOHN
7201 — 5th Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

M. SULLIVAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6368 has been 
to sell beer, wino 
Section 107 of the 
Law at 440 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
St., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
17th Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

410 17th

NOTICE 
RL 1310 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2108 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4251 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 906 Manhattan Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
990 Manhattan Ave., Brooklyn, Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc
BROOKLYN, N496 GRAND ST

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

<♦>geri ausiu

Lietuviškas Kabaretas

BROOKLYN, N. Y426 SO. 5th STREET
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
* 459 GRAND ST

Vietos 
tuotos degtines ir 
vynai, ;
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
užejimui grupėms, 
Nedeliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Venion St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

i GREEN STAR BAR & GRILL Į
. __ __ a?

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

BROOKLYN, N. Y. g
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

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 
ei j autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8342
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SHEFFIELD FARMS
REIKIA VYRŲ

Su Mechanišku Supratimu Prie Mašinų Statymo Darbo. PASTERIZAVIMUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ELEKTRAI-GESUI VYRAI100% Karinis Fabrikas Išdirbantis čiaupų Įrengimus
GERA ALGA PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA VYRAI

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 6 P.M,

(65)

35c
on

765

VYRAI OPERATORES
VYRAI

GUIDE PRINTING CO
BERNIUKAI216 EAST 45th ST

NUOLATINIS DARBASVYRAI
BATHASWEET CORP.

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

(68)(66)

(67)

dar- NUOLATINIS DARBASViršaus

BATHASWEET CORP

60c (68)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI85c

VYRAI (69)

BERNIUKAI VYRAI GERA ALGAFOUNDRY DARBININKAI NUOLATINIS DARBASHOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y

AUKŠTA J VALANDĄ MOKESTIS
VIRŠLAIKIAI

Puikiausios Darbo Sąlygos (67) MOTERYS PAKUOTOJOS
BERNIUKAI VYRAI

(71)

STEEL & TUBES DIVISION
REPUBLIC STEEL CORP (68)

PAKUOTOJAI
SANDĖLIO DARBININKAIBUSHELMEN

(67)

VYRAI
(67)

BENDRAS FABRIKO
LATHE DARBININKAIDARBAS

GRĘŽIMŲ DIRBTUVĖPATYRIMAS NEREIKALINGAS

Duodama Uniformai DARBAI GAUNAMI

VIRĖJOSPatogu Visom Subvčms

PHILADELPHIA, PA
SCHRAFFT’S(71)(71)

CHEMICAL OPERATORIAIVYRAI—MOTERYS
PAGĘLBININKAI

MOKINIAI
Greiti Pakilimai Bendram darbui prie mašinų

(67)

(67)

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKUXN, N.Y.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

KREIPKITĖS VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.GILLESPIE 

Brooklyn

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

Iš būtinų darbų reikia paliuosaviino

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Borough of 
Kings, to be consumed

VYRAI - BERNIUKAI

16th ; 6th Ave.

GERA ALGA, PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

REIKALAUJAMA JUODYMO PILIETYBĖS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LIQUORMANN
Brooklyn

72 SCOTT AVE. BROOKLYN

55-15 GRAND AVE., MASPETH, L.I.
(72)

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim

FOUNDRY PAGĘLBININKAI 
PATYRĘ

MĖGIANTI LAVINTIS AMATO 
GĘQ. PALESTRŲ FOUNDRY CO 

428 EAST 23rd ST.

BOURKE
Brooklyn, N. Y

85c
85c

Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to bo consumed

Berniukai—Amžiaus 17 ar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 349 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pfemlses.

•CHARLES PFEIFFER
349 Central Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 31 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
31 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

' VYRAS—$40 J SAVAITĘ 
Valgis ir uniformos nemokamai. Mokytis 

bo aukštos klasės restaurante. 
Patyrimas nereikalingas.
STARK’S RESTAURANT 

2441 Broadway (kamp. 90th St.)

50c Į VALANDĄ 
Laikas ir pusė už viršlaikius

50c Į VALANDĄ 
Laikas ir pusė už viršlaikius

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section l(W of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 2671 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM CORDES & HERBERT F. CORDES 
2671 Pitkin Ave., i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 325 Rockaway Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEM TAVERN CORP.
335 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

60c
85c

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2136 Rockaway Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUAR1TIUS
2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

20c
15c

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1289-91 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DURKIN’S TAVERN. INC. 
1289-91 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 155 Greenpoint Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

SIMON
155 Greenpoint Ave..

VYRAI PRIE VACUUM 
VYRĄI VIDAUS RUOŠAI 

Į SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS.
VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
16 būtinų darbų reikia paliuosavimo 

purei (kimo.

MOTERYS, merginos, patyrimas nereikalin
gas ; vynioti saldaines, lengvas darbas: nuo

lat ar dalį laiko. Kreipkitės kasdien, 
DODSWORTH ST., BROOKLYN.

Glenmore 5-8548 ; B.M.T. subve, Kosciusko sta.

TAIPGI JEFFERSON ST. STOTIS ANT 
14th ST. SUBVĖS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOI
PONAI—APMOKAMOS VAKACŲŲ8 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoaavūpio 
pareiškimo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 

at 1058 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE, Adm.
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Galinti skaityti blueprints ir 
nusistatyti savo darbui.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 Seventh Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER ROMANO
396 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 214 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT ORLANDO
21 I Kings Highway Brooklyn, N. Y.

1500 BLOOMFIELD ST. 
HOBOKEN, N. J.

PAKAVIMUI PAUDERIO
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
(jaw at 430 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOHN AMATO
430 Ridgewood Ave.. Brooklyn, N. Y.

PASITARIMAI 10 A.M. IKI 3 P.M. 
250 West 57th St., N.Y., Room 2421
________________ <M)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6011 —- 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL F. SHEA
6011 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. R

PATYRIMO NEREIKIA
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

DALIAI AR PILNAM LAIKUI

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

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

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6719 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor^ at retail under 
Section 107 of the ----- ~
T.aw at 4224 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

KIKE
4221 — 3rd Avenue,

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

GEO. K. GARRETT CO., INC 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

Gyvybiniai svarbiem kariniam 
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.

CEO. K. GARRETT CO., INC. 
D & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«tw at 589 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill, Inc.

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I.ATHB DARBININKAI IRRIB BBNCIV) 
Turi mokėti paprasto nusistatymo—sot-up; 
100 nuoš. apsigynimo darbas. Dienom, virš

laikiai; BERJAC, 25 W. 36th St.

ARTI FLUSHING IR METROPOLITAN 
CAR LINES

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

STALIORIŲ
DIE NUSTATYTOJŲ 

ELEKTRIKŲ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to .be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 595 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1753 FULTON RESTAURANT & BAR. INC. 
595 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Patyrę
Aukštos klases firma. 

Puikiausios darbo sąlygos.
EDWARD REED LIMITED

Rockefeller Center
49 W. 49th St., N. Y. C.
Telephone CO 5-2531.

AMERICAN 
SAFETY RAZOR 

CORP.

Padėti Prie’’Išsiuntimų ir 
Priėmimų.

PATERSON AVE., PRIE OAK ST 
EAST RUTHERFORD, N. J.

Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 
P. S. Bus No. 46.

Kurie dirbate būtinus darbus 
nesikreipkite.

SKAITYTOJAI 
$35 I SAVAITĘ Iš 5 DIENŲ 

PREMIER ESSEX LJNEN SERVICE 
410 EAST 34th ST.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

DIRBTUVĖS DARBAS. 
NUOLATINIS DARBAS

MERGINOS—MOTERYS
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas 

Progos Pakilimams ir Bonai
Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam

HENRY HEIDE, INC.
Employment Dept.

81 Vandam St. (7th Ave. sub. iki Houston ar 
8th Ave. sub. iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuoaavimo . 
pareiškimo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1782 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 8500 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I. A. TOURAINE, INC.
8500 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

MERGINOS 
MOTERYS

Nuolatinis Darbas Dabar ir 
Po Karo

BŪTINAI PRAMONEI
REIKIA SEKAMAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL )714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 144 Wyckoff Ąvenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER 
144 Wyckoff Ave., Brooklyn. N. Y.

PATYRUSIOS 
MAŠINA SIŪTI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Vitebsko srities partiza
nai išmušė vokiečius iš tri 
jų gyvenamų vietų.

1911 PARK AVĘ., N. Y. C.
(Tarjas 129th ir 130th Sts.)

(69)

Amerikos la
kūnas kapitonas R. S. 
Johnson žygyje prieš Vo
kietijos miestą Braunšvei- 
gą nušovė dar tris nacių 
lėktuvus. Pirmesniais atve
jais Johnsonas sunaikino 19 
vokiečių lėktuvų.

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
FABRIKE KAFETERIJA 
MUZIKA LAIKE DARBO

musų
12th ST. IR CORNWELLS 

HEIGHTS FABRIKE

1911 PARK AVE., N. Y. C.
(Tarpe 129th & 130th Sts.)

(69)

Kreipkitės

SCHUTTE & KOERTING CO

VYRAI—VYRA! 
BENDRAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PROGOS PAKILIMAMS IR VIRŠLAIKIAI 
Geros Darbo Sųlygos, Patogumai Užkandžiam 

HENRY HEIDE, INC. 
Employment Dept.

84 Vandam St. (7th Ave. sub. iki Houston ar 
8th Ave. sub. iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

12th ST. IR CORNWELLS 
HEIGHTS FABRIKE

Washington. — Į apribo 
tą karinę tarnybą bus sau 
kiama. ir daugelis iš 4F kla 
sęs> jaųųų vyrų.

NOTICE is hereby giv«n that License No. 
RL 7015 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2033 Stillwell Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
(Albert’s Caves)

3033 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. It

kurie dabar dirbate darbus sulyg savo aukščiausio išsilavinimo, nesikreipkite.
SKAMBINKITE MR. CASO, SUPT.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5886 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 765 Washington Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
AGNES J. RANDALL, 

Admx. Estate of George Randall 
Washington Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1458 has been issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 518 Grand Strteet. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ^hereby given that License No. 
RL 655 has" been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at fctail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 286 Patchen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
M . GEORGE H. KRETH 
M Pateijeu Ąve., RroplUyg,

Kreipkitės j

FLINTKOTE CO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, - wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 793 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

SAVIN1S RESTAURANT. INC.
193 Wilson Ave., Brooklyn. N. Y.

of the
War Manpower Commission 

šeštos lubos
Bank of Manhattan Bldg.,

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

Iš būtinų darbų reikiA turėti paliuosavimo 
pareiškimą. (67)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1222 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 253 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

JOHN EMPEROR 
Emperor's Tavern

253 Troy Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1189 has been issuer! to the undersigned 
ta sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 578 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JULIUS HECKER
< (Hecker's Tavern)

578 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. R

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIAMERIKIETIS ORO TŪZAS 

London

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.

NOTICE lx hereby given that License No. 
RL 4113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uaw Berry Street. Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

STEPHEN J. SALAYKA
06 Berry St., Brooklyn. N. Y.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

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

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

(67)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La^v at 1449 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT STILLMAN
1449 E. N. York Ave.. Brooklyn, N. Y.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBOS 

Siuvamųjų M®6lnų Operatorės. Patyrimą* R* 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gsra Alfa. 
Proga pakilimams. Ii Būtinų Darbų HaftU 

Turėti Paliuosavimo Parai ikin»|.
INTERNATIONAL TAILORING co
1 Ztb 6L ir 4 th Avė. f

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 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 Į SAVAITĘ 
Su reguliariais pikilimais 

Senai įsteigta gamybos įstaiga
Kreipkitės

205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavitnp

18 METŲ AR VIRŠAUS 
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
55 VALANDŲ SAVĄITjn

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CQ< 
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. #U>tjes,
7 ir 8 Avę. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS
121.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I

HOUSEKEEPER

Flaterių Pagelbininkų 
Sandėlio Tvarkytojų 
Mašinų Operatorių 
PAGELBININKŲ 

MAŠINISTŲ 
SRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYTOJŲ 

Kavalkiukų Atrinkėjų

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

SKALBYKLOS DARBININKĖS
MERGINOS IR MOTERYS

KĄ MANOTE APIE POKARINI SAU 
DARBĄ ?

Mūsų Kompanija Yra Virš 100 Metų Senumo.
Šis Fabrikas Yra Išdirbęs Nuo 1875 Be Su
stojimo. Mums Dabar Tuojau Reikia Apie 15 

Vyrų ir Karui Pasibaigus Gal Reikės
50 Vyrų Daugiau.

AMERICAN DYEWOOD CO.
MAIN and JORALEMON STS.

BELLEVILLE, N. J.

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

34-12 36TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY.

LENGVAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA PRADŽIAI

26-30 VALANDŲ VIRŠLAIKIAI
Į savaitę Su Ekstra Mokestim 

NAUJAS, ŠVIESUS 
MODERNINIS FABRIKAS

KREIPKITĖS 9 A.M. iki 5 P.M.
C-O TWO FIRE EQUIPMENT 

COMPANY

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 1401 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1154 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
(Old Bell Inn)

Broadway. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1468 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

, . JOSEPH HARRISON
Kqip!į Ąve,, jjrpuŲyjfc X1. &

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

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

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

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

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

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

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

Hay Fever ...................
Nuo nemalonaus kvapo ....
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių .......
Trejanka, stambios šaknys .......
Nuo Cukrinės Ligos ..................
Nuo Sutukimo Žolės ..................

Visokios Žolės yra pakeliuose 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

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

46 VALANDŲ SAVAITĖ 
$30 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigtoje gaminimo įstaigoje.

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

(70)

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

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

NOTICE ix hereby given that License No. 
RL 6176 has been leaned tv the undersigned 
to sell beer, wjnc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1439 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

FRANCES
1439 Bedford Ave..

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
55 VALANDŲ SAVAITĖ

PRIE PROSIJIMO MAŠINŲ 
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
MORGAN LAUNDRY 
38 ST. IR llth AVĖ. MIESTE

MAŠINŲ OPERATORIAI 
TOOL IR DIE MAKERS 

MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 
INSPEKTORIAI 

BENDRAI DIRBTUVĖJE 
DARBININKAI 

SANDĖLIUI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4285 has been issued (o the undersigned 
ta sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

EAGLE REST.. INC.
57 Fulton St., Brooklyn, N. Y. It

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.KIELEY & MUELLER, Inc.

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.

(66)

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

MOTERYS pilstymui į bonkas vaistu, uždė
jimui leibelių, pjlnam-daliai laiko,

MARVELL, 55

MERGINOS-MOTERYS 
ĘĘ PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
- DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

U.S. HIGHWAY No. 1, 
ARTI HAYNES AVE.

NEWARK, N. J.
Penn. Stotyje Paimkite

No. 12 BUŠĄ IKI MEEKER AVE
Iš būtinų karinių darbų 

nesikreipkite.

Nors šis darbas nereikalauja jokio 
ypatingo išsilavinimo, tačiaus jie 

gerai apmokamas.
Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 

Kreipkitės Kasdien
8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE

GERA ALGA LAIKE 
MOKINIMOSI

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

STATYTOJAI 
GYJŲ PLASTIKŲ 

48 VALANDŲ SAVAITĖ
bushelwomen

Patyrusios 
Aukštos Klasės firma. 

Puikiausios darbo sąlygos. 
EDWARD REED LIMITED 

Rockefeller C6nter
49 W. 49th St., N. Y. C.

Telephone CO. 5-2531

BE PATYRIMO
Lengvas bendras darbas knygų apdarymo 

dirbtuvėje.
PROGA

Išmokti Pokarinį Amatą.
J. F. TAPLEY CO.

45-31 COURT ST. (METRO BLDG.) 
LONG ISLAND CITY 

ARTI COURT SQUARE

VIDURAMŽIAI
Išnešiojimams lengvų pasiuntinių

REIKALINGI 
VYRAI IR BERNIUKAI 

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų velkamų neboa 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO.

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtinoj Pramonėj Darbas
62Vic į Valandą Pradžiai, pridedant laikas ir 

pusė už viršlaikius.
Kreipkitės

Industrial Container Corp.
2nd Ave. ir 50th St., Brooklyn.

BUFFERIŲ
APVALYTŲJŲ 

MALIAVOTOJŲ
Maliavotojų Pagelbininkų

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

APVALYTOJAS
FABRIKO DARBAS 

40 VALANDŲ (DIENOM) 
$28 I SAVAITĘ 

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA

GEORGE W. LUFT
CORPORATION

BRAUN MFG. CO.
92-50 60th AVĖ., 

ELMHURST, L. I. 
Woodhaven Blvd. Stotis ant 8th Avc. Subvės.

(68)

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

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

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

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

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

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

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais 

Kantičkos 
Lietuviška 

receptų, 
navimui 

Tūkstantis

(SU DRAFTO ATIDĖJIMAIS)
Nuolatines fabriko darbas būtino

je pramonėje. Apskritais metais 
Dabar ir po karo. Patyrimas nerei
kalingas. Pradžiai alga $23.75 j sa
vaitę iš penkių dienų — 45 valandų 
Taipgi prisideda, viršlaikiai atlieka
mu laiku su ekstra mokestim. Grei
ti pakilimai su pakėlimu algos.

STAR CORRUGATED 
BOX CO., INC.

Reikalingi . lengvam darbui mūsų sandėlio 
kambaryje.

5 DIENŲ SAVAITĖ—40 VALANDŲ
GERA ALGA. GREITI PAKILIMAI

McCRORY STORES,
76—9th AVE., N.Y.C.

MERGINOS 
FOTOGRAFIJŲ LABORATORIJAI 

AMŽIAUS 17 IRI 25
ALGA $22 PRADŽIAI
Mokytis negatyvu apdirbimo 

Pakilimai po 4 savaičių
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Nemokamai grupių apdraudė .apmokamos va- 
kacijos, pašalpa ligoje. Legalės šventės 

apmokamos
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NwYorko^^%fe?lnl(H
Jonas A. Valašinas 

Sužeistas Kare

Juškevičiaus Dirbtuvėje 
Surinkta $45.55 Rau

donajam Kryžiui

Svečias Kariškis

M
H

Jonas A. Valašinas, pirmos 
klasės karys, buvo sužeistas 
Viduržem. Jūros srities fron
tuose, kaip skelbia Karo De- 
partmentas paskiausiame savo 
pranešime iš Washingtono, ku
riame skelbiama 100 sužeistų 
iš viso krašto.

Jonas daugeliui laisviečių 
buvo gerai pažįstamas, kadan
gi augo Williamsburge, 110 
Meserole St., kur ir dabar gy
vena jo tėvas Stasys Valaši
nas, seniau darbavęsis bedar
bių taryboje. Jono sesute yra 
dainavus Aido Chore.

Būdamas Kalėjime “Ra 
do” Pelningą Darbą
Charles Chitty, 21 m., 330 

E. 15th St., N. Y., būdamas 
pataisų name sugalvojęs po 
išėjimo iš ten turėti pelningą 
darbą — valyti langus ir ta 
proga “apvalyti” viską, ką tik 
naudingo ras kambariuose. Ir 
valė, bet ne ilgam. Jis vėl at
sidūrė kalėjime.

Svarbus Paaiškinimas
Dabar trūksta daktarų. Jei žmo

nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai,- 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj.
No.

No.

Vardai mosčių: 
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis.
Rheumatiškų ir įvairių

Kojų,

1— Nuo 
rijimo

2— Nuo 
paviršut i nių skausmų:
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

3— Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25.
4— Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, CONN. 
Krautuvė — 614’/j Zion St.

No.

No.

se

Dar Vienas Lietuvių Darbas 
Raud. Kryžiaus Fondui

Pereito penktadienio vaka
rą, kovo 17-tą, Brooklyno lie
tuviai, susirinkę į Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo salę, ir vėl pri
dėjo žiupsnį savo aukų prie to 
didelio fondo — dviejų šimtų 
milionų dolerių, — kuriuos 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
siekia sukelti šiame vajuje.

Nežiūrint, kad ši lietuvių 
sueiga buvo jau ne pirma tam 
tikslui ir kad aukos jau ap-
rinkta šapose, kai kur ir po 
namus,
Įvairiose sueigose, tačiau ir čia 
dar radosi pakankamai patri- 
jotingų žmonių sudėti $53.85.

Raud. Kryžiaus atsiųsti žmo- 
I nes rodė filmą “Nazis Strike” 
ir Raud. Kryžiaus 
trumpą atsišaukimą 
Katrina Petrikienė,
Komiteto narė. Po pertraukos 
ir aukų rinkimo kalbėjo Ro
jus Mizara, Laisvės redakto
rius, aiškindamas karo eigą, 
įvairius jo posūkius. Pirminin
kavo Pranas Buknys, pirmi
ninkas American-Lithuanian 
Red Cross Komiteto, kuris 
rengė šį mitingą.

taipgi mitinguose ir

vardan 
padarė 

Lietuvių

Raudonajam Kryžiui Aukojo:
V. Rup.šis $5.
Po $2: Albinas Bepirštis, E. 

R. Mizarai, Vincas Kartonas, 
M. Vasiliauskiene, K. Balčiū
nas, T. T. Sinkevičius.

Po $1 : ■ J. Klebonas, O. 
Rukšteliene, M; Klebonienė, S. 
Petkienė, M. Riskevičienė, E. 
Andruškevičienė, Adele Zata- 
veckas, Mrs. P. Linkus, O. Ur- 
baitienė, V. šibeikienė, G. Be
linis, J. Valenčius.

Po $1: Josephine Guzikas, 
V. Balkus, S. Sasna, E. Stu- 
purienė, G. Waresonas, L. 
Grikštas, A. Balčiūnas, A. Si
nusas, A. Polius, U. Polius, 
Marė Kreivėnas, V. Bielskus, 
G. Kuraitis, A. Mockeliunas, 
M. Klimas, V. Tauras, A. Mu- 
reika, Ant. Yench, M. Krau- 
jalis, K. Kastas, J. Kairiūkš
čiai, M. Sapiega.

Po 50c: F. Vaitkus, V. Guo- 
ga. M. Kavoliunas ir J. Kos- 
mach po 35c. M. Janulavičie- 
nė ir Draugas po 25c.

Rengėjai dėkingi visiems pa
rginusiems šį svarbų darbą au
komis ir atsilankymu.

Rep.

Filmos-Teatrai
Jauna Meilė ir Kova prieš 

Pavergėjus Filmoje 
“Heroes are Made”

“Heroes Are Made,” Kiev and Ashkhabad 
production, directed by Mark Donskoy. Screen 
play by Mark Donskoy from story by^Nikolai 
Ostrovsky. Presented 
Running time, 1 hour

THE CAST:
Pavel Korchagin -------- V. Perist-Petrenko
The Sailor ------------- ---------------- D. Sagai
Tonia ---------------------------------- I- Fedotova
Artem Korchagin -------------------- V. Bubnov
German Officer —----------- V. Krasnovitsky
Ukrainian Interpreter ----------- A. Dunaysky
Dolinnik ------------------—-------------- A. Khvilia
Seryozha —---------------------------- B. Runghe
Victor Leschinsky-----------------V. Balashov

Ši naujoji Sovietų filmą, pa
remta ant paskubusios Nikola
jaus Ostrovskio novelės “How 
Steel Was Tempered,” persta-j 
to vaizdus iš pirmojo pasauli-1 
nio karo.

at Stanley Theatre.
14 minutes.

Filmos herojus Pavel Kor
chagin atvaizduoja patį nove
lės autorių Ostrovskį, kuris kai 
tik buvo pradėjęs paaugėti į 
vaikinėlį tais laikais, kada vo
kiečiai užėmė Ukrainą. Ne
apykanta vokiečiams pavergė
jams ir kartu caristiniams sa
viesiems tada šaukė jaunimą į 
kovą prieš abiejus. Ostrovskis 
dar būdamas 14 metų, kovojo 
prieš carizmą, 15 metų jau 
buvo užsigrūdinusiu kariu, 17 
metų — batalijono komisaru, 
o tuoj po karo iškilo į darbo

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:
Cielų 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- 

1 
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 nervuoti; 
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.

9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir 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.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.85. Bet jeigu pirksi šj 
tnėnesj, gausi už $1.75, 60c sutaupysi. ♦

VITAL HEALTH FOODS 
46B LORIMER STR., BROOKLYN. 6. N.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

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

sveikumo

Venta Sveikina Mus 
Iš Chinijos

Ten Pasidarbavo Frank 
Reinhardt

Ketvirtadienį, atėjo į
uanian-American Red

Laisvietis Povilas Venta ra- Committee ofisą Frank 
šo laisviečiams iš tolimos Chi- hardt ir padėjo $45.55
nijos: Raudonajam Kryžiui.

Daily Worker Rašo Apie 
Lietuvius Fašistus

Amerikoje
Edwards,

gavęs 10 
spėjo at- 

brooklynie-

darbininku dien- 
Worker kovo 17- 
tilpo aprašymas 
fašistų vėliausias

čionai Amerikoje.

yra
Au-

An-

Lith- 
Cross 
Rein- 
aukų 

Sako:
parašykite, kad tos aukos 
iš Juškevičiaus dirbtuvės, 
ko j o šie asmenys:

Frank Reinhardt $2.
Po $1: R. Bellacove, M.

drews, A. Giebas, P. Yuske- 
vich, A. Balskis, J. Rimša, W. 
Doba, G. Benson, A. Verkutis, 
C. Ungurath, A. Artuck, C. 
Kundrotas, John Patap, F. 
Lock, J. Baleika, M. Balčiūnas, 
C. Vilkas, P. Pakalnis, M. 
Kiaujalis, P. Gustaitis, K. Be- 
keszius, J. Cedron, S. Dau- 
bow, J. Mikelionis, V. Abla- 
zevich, M. Yurkunas, A. Zails- 

Kreivenas, F. Buta- 
P. Valaitis, F. 
3. Kononchuk,
J. Wilamaitis,

Pereitą penktadienį laisvie- 
čius atlankė senokai matytas 
svečias Antanas Sincus, Lais
vės knygvedės Marytės bro
lis, tarnaująs Camp 
Mass.

Antanas šį kartą 
dienų atostogų, tad 
lankyti abiejus:

.čius ir serantoniečius. Brookly- 
ne gyvena jo motina, našlė 
Uršulė Sinkevičienė, sesutė, gi
minės ir daug draugų. Scran- 
tone gyvena jo žmona Aldona 
su mažyte dukrele Charlene ir 
uošviai. Pirmesniais vizitais, 
kada Antanas gaudavo pasą 
dviem parom, kurios praeida
vo veik tik pravažinėjimui, su 
brooklyniečiais jis pasimatyda
vo tik tarp mainymo buso, o 
Scrantone turėdavo keletą va
landų laiko.

Antanas gražiai atrodo ir 
gerai nusiteikęs, kaip ir visa
da, kada jį matydavom 
Chore ir LDS jaunime.

Angliško 
ra.ščio Daily 
tos laidoje 
apie lietuvių 
užmačias
Dienraštis vis tankiau pradeda 
informuoti Amerikos visuome
nę apie įvairius Amerikos lie
tuvių veiksmus.

Kačiukas ir Būrys Vyry

Aido

Krp. Povilas Venta

Šiandien gavau suvėluotai 
pasivijusį mane kalėdinį pa
ketą. Dėkoju.

Esu gavęs laiškų, ir paveiks
lų, parodančių jūsų dirbamus 
gražius darbus. Veikiausia tu- 
Yi būti ir daugiau lietuvių vai
kinų, kurie tą viską įvertina 
taip jau pilnai, kaip ir aš.

Laikraščiai iš namų yra la
bai branginami čionai, kadan
gi čia nėra vietinių laikraščių, 
apart vietinio žinių buletino.

žinios yra labai padrąsinan
čios, tad turiu viltį sugrįžti ne
labai tolimoje ateityje ir vėl 
dirbti kartu su jumis.

Jaučiuosi gerai. Chinija man 
patinka ir mano darbas yra 
įdomus. Mes čionai gyvename 
sveiku gyvenimu. Chiniečiai 
labai gražiai su mumis apsiei
na ir pilnai kooperuoja. Ne
seniai turėjau progą girdėti 
koncertą iš Nacionalės Muzi
kos Konservatorijos, buvo pui- 
kiausis.

Bo-
kas, M. 
tauskas, 
nacker, 
Ippolito,
Komornik, M. Wienick.

Po 50c: J. Kristaponis, 
Fasullo, J. Foia, A. Samalio- 
nis, H. Chepinskas, A. Daniels, 
F. Shimaitis, A. Ilgūnas, P. Sin- 
kewich, A. Rauba, Si Wodins- 
ky.

Po 25c: P. Yasus,. S. Ne- 
ciunskas, A. Cikanavich, M. 
Slezauskas, S. Rachalis, L 
maitis. J. Stanaitis, 20c.

Po 10c: A. Dombles, 
Andruskas. Viso $45.55.

Ačiuojame drg. Reinhardtui 
už pasidarbavimą ir jo dirbtu
vės bosams už suteiktą progą 
kolektuoti paramai Raudonojo 
Kryžiaus.

P. Buknys,
LARC, pirm.

M.

že-

Raudonasis Kryžius suteikė 
asmeniškos pagalbos virš še
šiems milionams kariškių. Jū
sų aukos padės jam tai atlik
ti ir toliau.

Praveda Balsavimus 
Dėl Subway Fėro

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker praveda 
apklausinėjimą gyventojų, ką 
jie mano apie subway ir kitų 
miesto linijų fėrą.

Pirmomis dviem dienomis 
“šiaudinio” balsavimo apklaus
ta 310 asmenų. Iš jų 230 pasi
sakė prieš kėlimą fėro nuo 
5 iki 10 centų, 48 
pakėlimą fėro, 32 
kiai nenusistatę.

Fėrą kelti labai
niai bankieriai ir stambieji ne- 
judomo turto savininkai, kurie 
tikriausia miesto linijomis ne
važinėja. To labai nori ir po
nas Hearst, reakcingiausių 
laikraščių, leidėjas, kuris gyve
na Kalifornijoj. Jo laikraščiai 
labiausia perša fėro pakėlimą,

—Ką jie bendro turėjo? — 
jūs įdomaujate.

Buvo taip: Mrs. Kingston, 
211 Sterling St., išleido iš stu- 
bos kačiuką, o tas lauke susi
tiko savo mirtiną priešą (bent 
jis taip manė) — šunį ir nėrė 
į medį nuo šuns slėptis. O kad 
būti užtikrintu, jog jo nei uo- 
degutės nepasieks, katytis 
įkopė į pačią medžio viršūnė
lę, kai lazdukę, 75 pėdų aukš
tumoj ir ten pradėjo raudoti. 
Atbėgo katė motina. Iš karto 
ant žemės sėdėdama viliojo, 
paskui pusiau medžio dalipo, 
bet jos vaikelis bijo apsigrįžti 
ir žemyn lipti. Atėjo ir šeimi
ninkė, bet ką gi jinai čia be- 
pagelbės. Kačiukas ir toliau 
per 24 valandas rauda ir kai
mynams miegot per naktį ne
leidžia.

balsavo už 
sakėsi aiš-

nori vieti-

Pagaliau pakviesta gyvulių 
globos draugija. Pribuvo bū
rys vyrų, tačiau ir jiems ne 
piknikas. Kopėčios nesiekia. 
Gelbėtojas įšliaužė medin ka
mienu, bet iki kačiuko dar to
li, o lipti aukščiau pavojinga. 
Tada jis dakėlė iki kačiuko 
kartį, o čia jau kačiukas da- 
siprotėjo, ko reikia, įsįkabino 
karties ir buvo nukeltas.

kaipo išganymą visoms miesto 
finansinėms problemoms.

brigados vadus pirmuoju šalies 
atstatymo penkmečiu.

Tai tas kovas, sunkumus ir 
pergyvenimus Ostrovskis vė
liau aprašė nov.elėje, kuri bė
giu šešių metų buvo išleista 
151 laidoje, trijose dešimtyse 
kalbų, 3,500,000 kopijų. Jis 
rašė jau būdamas apakintas 
nuo kare įgytų žaizdų ir nuo 
pergyventų sunkumų, supara
lyžiuotas, nors tebebuvo pa
čiame gyvenimo gražume — 
mirė vos sulaukęs 32 m.

Tais jo pergyvenimais yra 
paremta filmą “Heroes Are 
Made,” perstatanti jį ir milio-

; nūs naujos gentkartės plieni- 
' nių kovotojų Sovietų Sąjungoj. 
Filmos didvyrį puikiai atvaiz
duoja jaunutis ir naujas akto
rius V. Perist - Petrenko. Skur
do nualintas, bet turįs polinkių 
į teisėtumą ir grožę Pavel šuo
liais bėga pirmyn — susiranda 
aristokratę mergiščią ir įgyja 
jos meilę, siekiasi daugiau ži
nojimo ir tam susirandą revo
liucionierių jūreivį mokytoju- 
patarėju, įgyja kaimo jaunimo 
pagarbą ir pripažinimą vadu 
ir įstojęs Raudonojon Armijon 
vadovauja mūšiuose išvadavi
mui savo gimtojo kaimo Šepe- 
tovkos. Įspūdingai vaidina ir 
visi kiti. Filmą labai įdomi ir 
naudinga, reikalinga pamaty
ti kiekvienam. S.

Voice in the Wind” Rodoma 
Victoria Teatre

Raudonojo Kryžiaus mergi
nos čionai atlieka puikų, dar
bą rengdamos mums pasilinks
minimo programas.

Sveikinu visus.
Jūsų draugas Povilas.

Apie 90 nuošimčių automo
bilistų jau įpratę užrašyti sa
vo auto leidimų numerius ant 
gazolinus kuponų.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

tQ> LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O STANLEY MISIŪNAS

/ Ii Z“>J| SAVININKAS

tt

New Yorke. Filmą 
ir 

po 
il- 
ir 
ne

“Voice in the Wind,” poetiš
ka - muzikališka melodrama, 
pereitą trečiadienį pradėta ro
dyti Victoria Teatre, Broadway 
ir 46th St.
liūdnai perstato skaudų 
skriaudų likimą hitlerizmo 
pasaulį ■ išblaškytų pabėgėlių, 
gūsi išskirstytų šeimynų 
daugelio pražūtį naguose
geresnių, tik ne tiek garsių 
žiaurūnų už Vokietijos sienų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus su
sirinkimas įvyks kovo 22 d., 7:30 
v. v. Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė. Nariai prašo
mi dalyvauti, nes bus renkami de
legatai į Amalgameitų Keturioliktą
ją dvimetinę konvenciją, kuri įvyks 
Chicago, Ill. (66-68)

RIDGEWOOD-B’KLYN N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. kovo, Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime. Kurie dar neuž
simokėjote duokles, prašome užsi
mokėti. Nors mūsų kuopa jau gavo 
gražų būrį naujų narių, visvien 
draugai, kurie turite kandidatų, tai

Kuogą. (66-67)

Atidėliojimas Tarnybos 
Jam Įkyrėjęs

Sam Wilson, 27 m., 133-01 
107th Ave., Richmond Hill, 
nuėjęs į lokalinę drafto tary
bą atsisakęs išeiti iki bus per
ki asifikuotas į Al. Jam buvęs 
labai įkyrėjęs atidėliojimas 
tarnybos, žodis po žodžio, su
sibaręs su tarybos vedėju, bu
vusiu policistu Louis Vetter ir 
pasiūlęs jam kumštį nosim

Teisme viskam išsiaiškinus, 
teisėjas Sala pripažino Wilson 
kaltu netvarkingame elgesyje, 
bet tuojau panaikino bausmę.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

f
 p Alf NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
- ■ | DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
Q širdingai pavaišina'me.

XJ / Plačiai žinomas bartenderys VincentasI / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ 7 Į Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
y 473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

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

w j tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
į garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.L1TUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

Tel. Evergreen 4-9612

■■




