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Nebūdamas SLA nariu, ra
šau šias kelias pastabas tik 
kaip pašalinis stebėtojas.

Kl. Jurgelionis sako:
“Aš sutikau kandidatuoti į 

SLA sekretorius... Susivieni
jimui aš esu reikalingas dabar,
tuojau.’*

Jurgelionis paryžo išgelbėti 
Susivienijimą, kuris yra “smu
kimo stovyje.

Jei Jurgelionis būtų išrink- niaus parl 
tas sekretorium, tai ką daryti paskutines 
su “pasenusiu sekretorium“ mivm-iS msu pasenusiu ______ ____
Viniku ?

Kleofas atsako: “] 
jam algą iki gyvos galvos” i * 
padaryti jo, Jurgelionio, padė
jėju. Panašiai, ;
padaryti, kaip su Vitaičiu, ku
ris, išmestas iš redaktoriaus 
vietos, tapo patalpintas SLA 
raštinėje, galimas daiktas, su 
alga “iki gyvos galvos.“ 

Jurgelionis siūlo jį, “busi
mąjį SLA sekretorių,“ padary
ti podraug ir iždininku. Iki 
šiol SLA iždininko vieta nebu
vo panaikinta (ji “kainuoja 
Susivienijimui iki $6,000 į me
tus!“) “tik pasigailint senelio 
K. Gugio, kad jis, sako, ne
teksiąs duonos, jeigu iždininko 
ofisas bus suvienytas su sekre
toriaus ofisu.”

“Senelį Gugį“ Jurgelionis
taipgi siūlo paimti į SLA ras- sišaukimą iš anksto užgyrė 
**’ Anglijos premjeras Chur-tinę.

Kl. Jurgelionis mojasi įsteig
ti SLA raštinėje seneliams 
prieglaudą, žinoma, parinkti- 
niams seneliams, tokiems, kaip 
Vinikas, Vitaitis, Gugis, na, ir 
jis pats.

SLA nariai jau seniai kal
bėjo apie įkūrimą prieglaudos, 
— Kl. Jurgelionis dabar pa
sako, kur ji bus.

visi žino, kas iš to iš-

reikalingas naujesnio
jaunesnio amžiaus

Man atrodo, kad p. Jurge
lionis ne iš to galo bando SLA 
reikalus taisyti. Surankiojimas 
visokių senelių ir patalpinimas 
jų į SLA ofisą, mokėjimas 
jiems algų iki gyvos galvos 
SLA iš “smukimo stovio“ ne
išves. (Prašau nesuprasti ma
nęs klaidingai: principe nesu 
priešingas seneliams prieglau
dą steigti, kad ir pačioje SLA 
raštinėje.)

Pats Kl. Jurgelionis gydė 
SLA per kelis metus, bet jis 
pats ir 
ėjo.

SLA 
kraujo,
žmonių, kurie galėtų įdėti dau
giau energijos ir darbo orga
nizacijai gelbėti.

Sekretoriaus vietai, greta Vi- 
niko ir Jurgelionio, kandida
tuoja adv. S. Masyte, jauna, 1 rįmų. Alaus stiklas galės 
sugabi, patyrusi orgamzacinia- įjyįj pabrangintas vienu 
m® d.ar. ® Kodėl gi jos centu jeigu stikle yra iki 8 W V> Ir 4 « C? T A AV XX, O ! . . u -.° ”uncijų alaus.

Vyriausybė leidžia tokius 
pabranginimus todėl, kad 

žymiai pakelti alkoholinių 
gėrimų taksai.

neišrinkti SLA sekretorium ? ! 
Reikėtų tik džiaugtis, kad ji, 
apsiima.

Iš trijų kandidatų į prezi
dentus, — Bagočiaus, Laukai
čio, Klingos — jei man reikėtų 
pasirinkti, už kurį iš jų bal
suoti, aš vis tik pasirinkčiau 
ne taip blogą blogumą — aš 
balsuočiau už Bagočių.

Į iždo globėjus aš balsuo
čiau už naujuosius kandidatus.

t

duoti smūgis razbaininkams.

London. — Didokos vo
kiečių bombanešių grupės 
jau keturias naktis paeiliui 
bombardavo Londoną.

Partizanai užpuldinėja 
nacius ir Slovakijoj.

Shinnston, W. Va. — Per 
eksploziją kasykloj žuvo 
bent 16 mainierių.

$

Susitarę su “socijalistais,” 
Pittsburgho smetonininkai bru- 
tališkai užpuolė SLA vice-pre- 
zidentą Mažukną ir jį žiauriai 
sumušė. Razbajus padarytas 
tam, kad atgrąsinti Mažukną 
nuo kandidatavimo į vice-pre- 
zidentus.

Rodosi, kiekvienam SLA na
riui turėtą būti aišku, kad jis 
arba ji turi balsuoti už Ma
žukną, jei jam rūpi organiza
cijos reikalai, jei jam rūpi už-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00 

Metams

LIETUVOS PARTIZANAI 
VĖL SMOGE NACIAM

Raudonoji Armija 
Prasiveržė per Būgą 

Prie NikolajevoLondon. — Lietuvos Vii- I stovėjusius viename x dide- 
niaus partizanų būrys perlliame kaime ir užmušė na- 

; dešimt dienų |cių kareivius ir oficierius.
—...... nuvertė nuo bėgių penkis

vokiečių traukinius. Tuomi 
paskirti ke]įonis dienoms buvo sus- 

tabdytas priešų traukinių 
. ‘ važiavimas šioje srityje.

Kitas Lietuvos partizanų 
supliekė vokiečius

Rooseveltas Šaukia 
Vokietijos Žmones 

Priglaust Žydus
Washington.—Prez. Roo- 

seveltas išleido pareiškimą, 
kuriame atsišaukė į žmones 
Vokietijos ir nacių paverg
tų kraštų, kad jie priglaus
tų ir slėptų žydus nuo hitle
rinių korikų. Prezidento at-

Chur- 
chillas ir maršalas Stali
nas.

Naciams dabar visiškai 
užgrobus Vengriją ir be- 
smaugiant Rumuniją ir 
Bulgariją, grūmoja sunai
kinimas šimtam tūkstančių 
žydų, kurie buvo iš Vokie
tijos pabėgę į tuos kraštus, 
kaip primena prez. Roose- 
veltas:

“Tai būtų didelė tragedi
ja, jeigu šie nekalti žmonės 
būtų sunaikinti dabar, pa
čiose išvakarėse pergalės 
prieš (hitlerininkų) barba
rizmą.”

Prezidentas įspėjo visus 
nacius ir jų pastumdėlius, 
kad jie bus tinkamai 
bausti už civilių lenkų, 
chų, rusų, žydų ir kitų 
kaltų žmonių žudymą.

nu- 
če- 
ne-

TAKSAI BRANGINA ALKO
HOLINIUS gėrimus

Washington. — Nuo ba
landžio 1 d. bus leista pa
branginti 2 iki 4 centų sti
kliukas degtinės, vyno ir 
kitų stiprių alkoholinių gė- • A V . • V V 1 _

Žuvo 16 Angliakasių

Iš trijų kandidatų į iždinin
kus, — jei man tektų pasi
rinkti, už kurį balsuoti, aš vis 
tik paduočiau savo balsą už 
“senelį Gugį.”

Na, o SLA daktaro kvotėjo 
vieton — mano nuomone, dr. 
Johanna Baltrušaitienė yra 
pati tinkamiausia. Ji yra vete
ranė SLA veikėja.

šio pat būrio partizanai 
minomis susprogdino du 
vokiečių traukinius. Tapo 
suardyta du garvežiai ir 16 
vagonų, kurie buvo pilni 
prikrauti įvairių karinių 
reikmenų.

įsakyta Greičiaus 
Draftuot Vyrus iš 

Karinių Darbų
Washington. — Vyriau

sias rekrutavimo direkto
rius. gen. Lewis B. Her
shey įsakė kuo greičiausiai 
imt karinėn tarnybon tuos 
vyrus žemiaus 26 metų am
žiaus, kurių šaukimas ka
riuomenėn buvo atidėtas, 
kaipo reikalingų kariniams 
darbams. Šis įsakymas pa
liečia kaip vedusius, taip ir 
pavienius.
• Bus sudaryta komisija iš 
karo ir laivyno departmen- 
tų ir tam tikrų kitų valdi
nių įstaigų atstovų. Ši ko
misija spręs, kurie vyrai 
žemiaus 26 metų yra būti
niausi karinėm pramonėm 
ir tikrai nepavaduojami ki
tais. Tik šiem dar bus ati
dėta karinė tarnyba, bet to
kių būsiąs tik palyginti ma
žas skaičius.

Vyriausybė pasiryžus da- 
varyt iki 11,300,000 skaičių 
vyrų karinėse Amerikos jė
gose. Dabar yra 10,600,000 
vyrų tose jėgose.

HOOVERIS ADVOKATAUJA 
SUOMIJOS FAŠISTAMS

New York. — Eb<-prezi- 
dentas 
ragino dabartinę Amerikos 
valdžią stengtis kaip nors 
švelniai ir su laimėjimais 
ištraukt Suomiją iš karo, 
kurį jinai tebeveda išvien 
su Hitleriu prieš Sovietus.

Hooveris atmeta Sovietų 
pasiūlytas Suomijai taikos 
sąlygas — pasitraukt suo
miams atgal iki 1940 metų 
rubežiaus ir nuginkluot ir 
internuot nacius.

Lygiai tas pačias sąlygas, 
atmeta fašistiniai Suomijos'nacius Belcy geležinkelių 
valdovai. Bet Hooveris net1 mazge, Moldavijoj. Per 
už juos atviriau pasisako į Belcy eina ir minimas gele- 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis žinkelis nuo Pervomaisko, 
užreiškia, kad Suomija ne
galinti priimt Sovietų siū
lomos talkos, kuri būtų rei
kalinga nuginkluot nacius 
ir internuot. Čia Hooveris 
vadina Rusiją “šimtmetiniu 
Suomijos priešu,” kurio 
suomiai, girdi, ir dabar ne-

Herbertas Hooveris

O Suomijos bendradar
biavimą su Hitleriu Hoove
ris šitaip nuaiškina:

“Suomijos žmonių tikslas 
buvo ne nacizmą skleisti, 
bet išlaikyti suomių laisvę 
ir demokratiją

O

London, kovo 26. — So
vietu kariuomenė vakar 
šturmu atėmė iš nacių Pro- 
skurov miestą, geležinkelių 
centrą, vokiečių tvirtumą į 
vakarus nuo Tarnopolio; 
pagrobė daugybę nacių pa
būklų ir suėmė virš 1,000 
priešų.

Trimis pusėmis apsupda
mi Tarnopolį, raudonar
miečiai perkirto naciam vi
sus iš to miesto einančius 
geležinkelius, apart vieno.

Sovietai nubloškė vokie
čius jau 35 mylias į pietus 
nuo Proskurovo ir atmar- 
šavo į artimąją apylinkę 
Kamenec-Podolsko miesto, 
geležinkelių mazgo. O nuo 
šio miesto ■ tėra 38 mylios 
iki Černovico, Sovietinės 
Moldavijos — Bukovinos 
didmiesčio. — Moldavija 
buvo rumunų-nacių užgro
bta karo pradžioj.

Kartu raudonarmiečiai

SoviėtaFNužygiavo 62 Mylias 
Pirmyn per Keturias Dienas; 
Užmušė 20,000 Nacių, Suėmė 
3,500; Pagrobė 300 Tankų
Per 3 Savaites Sovietai Nukovė 
201,900 Nacių; Suėmė 35,000

London.— Pirmoji Sovie
tų Ukrainos armija per ke
turias dienas nugrūdo vo
kiečius 62 mylias atgal pie
tiniai - vakarinėje Ukraino
je (buvusioje Lenkijos ran
kose pirm šio karo), prasi
veržė iki vadinamos “rumu
niškos” Bukovinos rube- 
žiaus ir užėmė strateginius 
punktus jau tik už 60 my
lių nuo Čechoslovakijos.

Antroji Ukrainos armija 
Sovietinėje Moldavijoje už
ėmė Florešty geležinkelio 
stotį ir tokiu būdu perkir
to vokiečiams vienintelį tie
sioginį gelžkeliu pasitrau
kimą iš pietinės Ukrainos į 
Bessarabiją - Moldaviją ir 
į Rumuniją.

Šiuos žodžius berašant 
raudonarmiečiai atakuoja 

stovinčio prie Bugo upės. 
Pervomaiskas jau Sovietų 
atvaduotas.

Trečioji Ukrainos armija 
šturmu atėmė iš vokiečių 
tvirtoviškai apdrūtintą Vo- 
znesensko miestą, rytiniam 
Bugo upės šone. Voznesen- 
skas yra centras geležinke
lio ir plentų, ’ kuriais ši sri
tis ir uostamiestis Nikola
jevas jungiasi su Odessos 
uostu.

BAISŪS SMŪGIAI 
VOKIEČIAMS

Maršalo Žukovo koman- 

užėmė Bratušany miestą ir 
kitas vietoves tik už 8 my
lių nuo Prut upės, sudaran
čios rubežių tarp Sovieti
nės Moldavijos ir Rumuni
jos. Raudonoji Armija Mol
davijoj paplatino savo 
frontą ja uiki 86 mylių.

Sovietu kariuomenė atė
mė iš vokiečių Vodopoj ge
ležinkelio stotį apie 2 my
lios nuo Nikolajevo uosto, 
rytiniame Bugo upės šone, 
ir kaip neoficialiai prane
šama, jau prasiveržė per tą 
upę už poros mylių į šiau
rius nuo Nikolajevo.

Per diena raudonarmie
čiai Ukrainoj - Moldavijoj 
atvadavo 250 gyvenamųjų 
vietų.

Amerikos lakūnai bom
bardavo nacių geležinkelių 
centrus Franci jo j.

Vis dar šiek tiek laimi ja
ponai prieš anglus Indijoj.

duojama Pirmoji Ukrainos 
armija per keturias dienas 
užmušė daugiau kaip 20,- 
000 vokiečių ir nelaisvėn 
paėmė 3,500. O per tris pa
skutines ofensyvo savaites 
Ukrainoje raudonarmiečiai 
užmušė 201,900 nacių ir su
ėmė 35,000.

Ši armija per keturias 
dienas užėmė daugiau kaip 
400 gyvenamųjų vietų, ta
me skaičiuje 9 geležinkelių 
stotis, visą eilę apskričių 
miestų ir svarbių miestelių.

Tuo pačiu laiku Pirmaja
me Ukrainos fronte Sovie
tų kariai pagrobė apie 300 
vokiečių tankų ir motorinių 
kanuolių, 120 šarvuotų tro- 
kų, daugiau kaip 500 įvai
rių artilerijos kanuolių, 
490 minosvaidžių, 760 kul
kosvaidžių, virš 5,000 auto
mobilių ir trokų; aštuonis 
traukinius, prikrautus tan
kų ir kitų pabūklų, ir 30 
sandėlių įvairių karinių 
reikmenų.

Raudonarmiečiai jau dau
giau kaip dviem trečdaliais 
apsupo Tarnopolį, šešių ge
ležinkelių mazgą, ir perkir
to geležinkelį tarp Prosku- 
rovo ir Tarnopolio. Be kit
ko, jie atėmė iš vokiečių ge
ležinkelių centrą Zaleščiki, 
60 mylių nuo Čechoslovaki
jos ir 29 mylios nuo Molda
vijos gelžkeliu mazgo Čer- 
novico (Cernauti).

ANGLAI KIRTO DIDŽIAU
SU SMŪGĮ BERLYNUI

London, kovo 26. — Nak-’džiulių Anglijos bombane- 
tį iš šeštadienio į sekmadie- šių numetė 2,800 tonų bom- 
nį vėl skrido tiek daug An- ■ bų Į Berlyną. Anglai nusto- 
glijos lėktuvų bombarduotojo 13 bombanešių ir 60 len- 
nacių miestus, kad visa va- gvųjų lėktuvų.
landa praėjo, kol jie pe^lė- i Nuo pernai lapkr. 18 iki 
kė virš jūrų rankovės, va- šiol anglai-amerikiečiai pa- 
dinamojo Anglų Kanalo. įleido jau 37,000 tonų bom-

Naktį pirmiau 1,000 di- bų į Berlyną.

Mažumos Žydų Teroras 
Palestinoje

Jeruzalė. — Politiniai te
roristai iš žydų mažumos 
bomba užmušė tris anglus 
policininkus Haifos mieste.

Jeruzalėje, Tel Avive ir 
kituose Palestinos miestuo
se jie pakastomis minomis, 
šūviais iš revolverių ir 
bombomis nužudė dar iki 
šešių anglų pareigūnų, o 
sužeidė kelis tuzinus, kaip 
praneša Associated Press.

Anglų valdžia daro tam 
tikrus varžos žingsnius 
prieš žydus Palestinoj.

Bėgą Rumunai Prašo 
Ukrainą Paliudijimų
Maskva. — Rumunai na

cių talkininkai, pirm bėgant 
iš pietinės Ukrainos kaimų 
ir miestelių, dažnai prašo, 
kad vietiniai gyventojai 
duotų raštišką paliudijimą, 
kad tie rumunai nekankino 
vietinių žmonių ir nepiešė 
jų nuosavybės.

Vienas neseniai suimtas 
vokietys taipgi parodė liu
dijimą ukraino, kurio na
muose jis laikinai gyveno.

Tie rumunai ir vokiečiai 
žino, jog fašistiniai žudikai, 
kankintojai ir plėšikai ne
išvengs bausmės.

Hull Atsišaukia į Ven
grus prieš Nacius

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull atsišaukė į 
Vengrijos žmones, kad 
priešintųsi Hitleriui, kuris 
dabar iš pasalų užgrobė 
Vengriją, buvusią vokiečių 
sąjungininkę. Hull sako:

“Tik jeigu Vengrija stip
riai priešinsis nelabajam 
įsiveržėliui, jinai tegalės 
atgauti pagarbą ir draugi
škumą iš laisvųjų tautų pu
sės ir įrodyti, kad Vengri
ja turi teisę būti nepriklau
soma.”

Kad naciai užgrobia lig
šiolinius savo talkininkus— 
Vengriją, Bulgariją ir Ru
muniją — tai savaimi yra 
aiškiausias įrodymas, kaip 
sparčiai smunka naciškoji 
tironija, — pastebi Ameri- 
ko valstybės sekr. Hull.,



Nuteisti Penki Vokiečių 
Šnipai Detroite

Detroit, Mich. — 20 me
tų kalėti tapo nuteista ka
nadietė nacių šnipų vadovė 
Grace Buchanan-Dineen ir 
kita šnipė, Theresa Beh
rens; o Carl J. W. Leon
hardt, jo pati ir Walter J. 
Abt gavo po 10 metų kalė
jimo.

Vokiečiai Atgriebė Ket 
virtadalį Cassino

Neapolis, Italija. — Na
ciai tuneliais ir slaptais 
urvais privarė daugiau sa
vo kariuomenės į pietinį ir 
vakarinį Cassino miestelio 
šonus; atkariavo nuo ang
lų - amerikiečių šešis stip
riuosius punktus ir atgrie
bė ketvirtadalį Cassino, ku
rį talkininkų oro bombos ir 
kanuolės beveik visą paver
tė į akmeninius griuvėsius. 
Hitlerininkams taipgi pa
vyko iš lėktuvų nuleisti šion 
sritin vokiečių parašiutis- 
tus, vadinamus “žaliuosius 
velnius.”

Tarp nacių atgriebtų po
zicijų yra Continental vieš
butis ir kitas akmeninis 
viešbutis des Roses; buvęs 
kunigaikščių palocius ir se
novinis mūro amfiteatras.

Anglų - Naujosios Zelan
dijos kovūnai įtūžusiai 
kontr - atakuoja vokiečius 
iš rytų šono, linkui Vienuo
lyno kalno, ir colis po colio 
šiek tiek pastumia atgal 
nacius, kurie desperatiškai 
kaujasi dėl kiekvieno griu
vėsių akmens.

3

1

BOMBARDUOJANT cassi
no, PASITAIKĖ NELAIMIŲ
Italija. — Kuomet kovo 

15 d. tūkstančiai anglų-a
merikiečių orlaivių bom
bardavo 
miestelyj 
mesdami 
pasitaikė 
tiem talkininkam. Bombo
mis buvo užmušta šiek tiek 
pačių talkininkų karių ir 
sudaužyta kai kurios prie
kinės anglų-amerikiečių ka
nuolės. Klaida įvyko dalinai 
todėl, jog oras buvo negana 
giedrus.,

Nežinia, ar daug užmuš
ta hitlerininkų. Nes akme
ninės olos, tuneliai ir mūrų 
skiepai tarnavo naciams 
kaip puikiausios slėptuvės 
nuo oro bombų ir talkinin
kų artilerijos šovinių. O 
šovinių buvo paleista 82, 
į priešų pozicijas.

nacius Cassino 
ir apylinkėj, nu- 

2,800 tonų bombų, 
nelaimių ir pa-

i
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Klaipėdos Užgrobimo Sukaktis
Praeitą savaitę (kovo 22 d.) sukako 

lygiai penkeri metai, kai hitlerininkų 
gaujos, su Smetonos pritarimu, užgrobė 
Klaipėdą. Tuo klausimu J. Žiugžda pri
siuntė dienraščiui Vilniai specialų raštą, 
kuriame padaroma apžvalga įvykių, ve
dusių prie Klaipėdos praradimo Lietu
vai.

Per ilgą laiką Hitlerio agentai siautė 
Lietuvoje ir Klaipėdoje, demoralizuoda
mi lietuvių visuomenę ir skleisdami hit
lerinę propagandą. Bet Smetonos reži
mas jų nebaudė, o jeigu vieną kitą vo
kišką agentą pabaudė, įkalino, tai neuž
ilgo ir vėl išleido. Tiesa, Smetona palai
kė ilgiau kalėjime gen. Kubiliūną, susi- 
rišusį su Hitlerio šnipais, bet jį palaikė 
dėl to, kad Kubiliūnas buvo mojęsis pa
tį Smetoną nuversti ir pats būti Tautos 
vadu.” Gen. Kubiliūnas dabar Lietuvoje 
yra padarytas vyriausiuoju Rentelno pa
tarėju, jis padeda vokiečiams okupan
tams gaudyti ir žudyti Lietuvos patrijo- 
tus.

Rašytojas Žiugžda toliau rašo:
“Smetonos režimo leidimu, Klaipėdos 

nacių fiureris Neumannas suorganizavo 
nelegalę nacių partiją i 
Klaipėdos srityje, 
ruošėsi pasigrobti 
nuo Lietuvos.

“Smetona, kuris

ir šturmerius 
Hitlerininkai atvirai 
Klaipėdą, atplėšti ją

panaikino visas de
mokratines laisves Lietuvoje, ir žiauriai 
slopino kiekvieną pasireiškimą nepasi
tenkinimo, nelietė Klaipėdos hitlerininkų 
ir dar juos akstino. Jisai davė jiems lai
svę, o žiauriai slopino kiekvieną lietuvių 
patriotų pastangą organizavimui žmo
nių prieš hitlerininkus.”

Toliau:
“Kovo 22, 1939 metų, laukinės hitle

rininkų gaujos įsiveržė Klaipėdon ir 
pradėjo keršinti Lietuvos žmonėms. Hit
lerininkai puldinėjo ir mušė lietuvius 
gatvėse ir namuose. Teriojo lietuvius 
studentus, daužė lietuvių mokyklas. 
Gražus Lietuvių Gimnazijos namas Vy
tauto Didžiojo vardu, paversta į hitleri
ninkų šturmerių būstinę. Portretai Lie
tuvos kunigaikščių Vytauto ir Keistu
čio, taipgi portretai Kudirkos ir 
Banasavičiaus, Maironio ir Žemai
tės sušaudyti hitlerinių šturmerių. 
Hitlerininkai sudaužė lietuvių kny
gynus, muziejus, sunaikino kultūri
nius turtus. Jie pasityčiodami sakė lietu
viams, kurie važiavo Lietuvon: “Paruoš
kite mums geriausius namus Kaune. 
Mes tuojau būsime ten.”

“Netekimas Klaipėdos Lietuvai reiškė 
netekimą trečdalio industrijos ir viena
tinio išėjimo į jūrą.

“Po Klaipėdos pagrobimo, vokiečių a- 
gęntąi ir šnipai, naudodamiesi Smetonos 
valdžios protekcija, pradėjo smarkiai 
dirbti. Bet jų pikti planai nuėjo niekais 
kuomet Lietuvos žmonės nusitarė įstoti 
į Šeimą tautų galingos Sovietų Sąjungos. 
Tuo būdu pasidarė galimu palaikyti Lie
tuvos laisvę, nepriklausomą gyvenimą 
Lietuvos žmonių.

“Kąda Vokietija niekšiškai užpuolė 
Sovietų Sąungą ir įsibriovė Lietuvon, 
Lietuvos žmonės bendrai su kitais SSSR 
žmonėmis, stojo mirtinon kovon prieš 
savo tradicinį priešą vokiečius grobi
kus.”

Hitleriui pavyko laikinai pasigrobti 
ne tik Klaipėdą, bet ir visą Lietuvą. Ta
čiau Raudonoji Armija jau žengia į Pa-, 
baltijo kraštus, kirsdama hitlerininkams 
mirtinus smūgius. Visa Lietuva knibždė
te knibžda partizanais, kovojančiais prieš 
okupantus, Vadinasi, Lietuvos išvadavi
mo valanda netoli. Klaipėda taipgi bus 
išlaisvinta ir grąžinta Lietuvai. Gali
mas daiktas, kad ir visa Rytprūsių lie
tuviškoji sritis bus sugrąžinta Lietuvai.

Reikia tikėtis, kad 1945 m. šiuo pačiu 
laiku Klaipėda jau bus Lietuvos dalimi*

Už Vieningų Amerikos Darbo 
Partijų

Antradienį, kovo 28 d., New Yorko 
valstijoj įvyks t. v. primaries,— balsavi
mai, kuriuose bus išrinktas Am. Darbo 
Partijos valstijinis komitetas.

Kiekvienas balsuotojas, kuris praei
tuose rinkimuose užsiregistravo dąrbie- 
čiu, antradienį turi teisę (ir prievolę) 
nueiti į tą pačią vietą ir dalyvauti savo 
partinių reikalų sprendimuose.

Mums čia rūpi dar sykį tarti žodis 
Amerikos Darbo Partijos nariams (ji 
veikia tik New Yorko valstijoj).

Šitoj partijoj dabar eina kova už va
dovybę. Dubinsky, Rose ir jų kompanija 
pasirįžo pasiglemžti partijos vadovybę 
ir naudoti savo nešvariai politikai.

Iš kitos pusės, Amalgameitų unijos 
prezidentas Hillmanas, kongresmanas 
Marcantonio ir kiti žymūs žmonės ma
no, kad Amerikos Darbo Partija turi 
būti apvienyta ir griežtai stovėti už 
prezidento Roosevelto išrinkimą 4-tajam 
terminui.

Kadangi Darbo Partijos nariu yra 
New Yorko miesto majoras LaGuardia, 
tai abi pusės kreipėsi pas jį, klausdami, 
ką jis mano.

Majoras LaGuardia pasisakė už vie
nybę Darbo Partijoj. Jis mano, kad abi 
pusės turėtų susivienyti, pirmiausiai pa- 
sisakydamos už išrinkimą prezidento 
Roosevelto. “Komunizmo klausimu”, ku
rį taip įkiriai visur 'kaišioja Dubinsky ir 
Ko., majoras mano, taipgi galima susi
taikyti: sakysime, ištraukiant iš kandi
datų ,į komitetmanus sąrašų visus ko
munistus.

Pažangioji pusė, Hillmano vadovauja
moji pusė, su tuo pilniausiai sutiko. Bet 
Dubinskio pusė — griežtai atsisakė ma
joro LaGuardios patarimą priimti.

Vadinasi, antradienio primary balsa
vimuose bus du sąrašai, iš kurių vieną 
kiekvienas balsuotojas turės pasirinkti.

Mes raginame visus darbiečius bal
suoti už apvienytosios Labor Party są
rašą. Kiekviename apskrity j, aišku, bus 
kiti kandidatai, todėl čia negalima jų 
vardų paduoti, bet patariame kiekvie
nam balsuotojui pirmiau gerai susipa
žinti su tuo, už ką jis ar ji balsuos.

Bandykite susisiekti su vietos Darbo 
Partijos pažangiaisiais veikėjais. Ban
dykite susieiti su Amalgameitų unijos 
nariais ir veikėjais — šie jums pasitar
naus, patardami, už ką balsuoti.

Balsuoti reikia. Išlaikyti Amerikos 
Darbo Partiją vieningą, padaryti ją di
dele ir svarbia — būtinas uždavinys 
kiekvieno darbininko, kiekvieno inteli
gento bei intelektualo!

Sako: Vokiečių Moralas Pakilo
New York World-Telegramo bendra

darbis, Wm. Philip Simms, kuris dabar 
yra Londone, rašo savo dienraščiui (ko
vo 23 d.), kad jam tekę nesenai kalbė
tis su tūlu žmogumi, atvykusiu iš Euro
pos. Be kitko, tas žmogus, žinąs gerai 
Vokietijos padėtį, pareiškęs, kad Vokie
tijos žmonių “moralas šiandien yrą auk
štesnis negu jis buvo prieš šešius mėne
sius.”

Mr. Simms, kuris, beje, yra didelis 
anti-tarybinis kolumnistas, tą viską aiš
kina tuo faktu, jog tarp Jungtinių Tau
tų nėra geros vienybės (politiniu at
žvilgiu) ir Goebbelsas tuo naudojasi, ap
gaudinėdamas Vokietijos žmones, skelb
damas jiems, būk talkininkų nesusita- 
rimas išgelbės Vokietiją nuo karo pra
laimėjimo.

Neseniai sugrįžę iš Vokietijos ameri
kiečiai žurnalistai (iškeistieji) taipgi 
pasakoja, kad vokiečių moralas dar gan 
geras, nes vokiečiai pavalgę ir apsirengę 
geriau, negu buvo 1918 metais. Žurnalis
tai teigia, kad vienintelis, smūgis, su
krėtęs vokiečius buvo Stalingradas, kuo
met apie tai vokiečiai sužinojo daugiau 
smulkmenų.

Palikdami žurnalistus į šalį, paimsime 
p. Simms’o ir jo informuotojo nuomonę. 
Jeigu vokiečių šiandien ūpas yrą geres
nis kaip jis buvo prieš šešis mėnesius, 
tai, mūsų nuomone, tam jie turi pagrin
do ir tą pagrindą suteikia ne tas, ką sa
ko p. Simms.

Prieš šešius mėnesius talkininkai pra
dėjo įsiveržimą į Italiją. Italija pasi
traukė iš fašistinės Ašies. Buvo skelbta, 
kad Vakarų Europoje prasidėsiąs ant
rasis frontas (pirmiau negu medžių la
pai nukris). Rytų fronte vokiečiai buvo 
mušami ir mušami. Natūralu, vokiečiai 
tuomęt turėjo ko nusigąsti: jie jautė, 
kad tuojau Vokietija bus pradėta pulti 
iš visų pusių ir su ja talkininkai, Jungti
nės Tautos, greit apsidirbs.

Bet šiandien vokiečiai mato, jog toji

Jungtinių Valstijų Slaptoji Policija 
įspėja prieš Čekių Klastuotojus

Frank J. Wilson, Iždo 
Department© Slaptosios Po
licijos direktorius, įspėjo, 
kad, idant sumažinti nuos
tolius, kuriuos įvykdo čekių 
suklastuo tojai, visuomenė 
turės prisilaikyti kelių tai
syklių.

Valdžia išsiųs daugiau 
čekių šiais metais negu bi 
kada. Iždo Departmentas 
parodo, kad daugiau negu 
307,000,000 asmeninių čekių 
bus išsiųsta šiais
Milijonai šių čekių padėti- 
gia užlaikomųjų 
mokesčius šeimose 
ginkluotose jėgose.
bus išsiųsti šeimoms, kurių
tėvai kovoja už savo šalį.

Kad apsaugoti šiuos če
kius, Slaptoji Policija veda 
karą prieš vagius, kurie 

■ vagia kareivių uždarbį. 
Slaptoji Policija pataria 
tiems, kurie gauna šiuos 
čekius iš valdžios, prisilai- 
jkyti šių keturių taisyklių.

1. Vienas 
turėtų būti 
čekį, kada 
siųstas.

2. Vardą

metais.

asmenų 
v vyrų 
Čekiai

narys šeimos 
namie priimti 
čekis bus pri-

aiškiai užrašy
kite ant pašto dėžutės. Pa
što dėžutė turėtų būti už
rakinta.

3. Iškeiskite čekius toj 
pačioj vietoj kiekvieną mė
nesį, nes tada Jūs toj vie
toj būsite pažįstami.

4. Indorsuokite čekį tik
tai aky vaizdo je to, kuris jį 
iškeis.

Krautuvui n kams ir ki
tiems, kurie čekius keičia, 
padaryta šios pastabos:

1. Prieš iškeitimą čekių 
pareikalaukite identifika
cijos. Atsiminkite, kad 
draugysčių korteles, Social 
Security korteles, automo
bilių leidimus, laiškus ir 
pan. galima pavogti arba 
suklastuoti.

Užklauskite savęs: “jei
gu šis čekis bus sugrąžin
tas, ar galėsiu rasti žmogų, 
kuris jį man davė.”

2. Visada reikalaukite, 
kad asmuo, kuris keičia če
kį, pasirašytų jūsų ąky- 
vaizdoje. Nors ir čekis in- 
dorsuotas, pareikalaukite, 
kad vėl būtų indorsuotas.

3. Neiškeiskite čekių, ku
rie atrodo perdirbti.

Laisvoji Sakykla
dirbti čekiai yra klastuoti.

4. Jeigu esate samdinin
kas ir daugiau kaip vienas 
iš jūsų darbininkų gauna 
šiuos čekius, pažymėkit če
kius, kad greičiau galėtu
mėte identifikuoti asmenis, 
kurie juos keičia.

5. Jūs galite apsaugoti 
savo turtą, pinigus ir už
darbius nuo čekių klastuo- 
tojų, prisilaikydami šių tai
syklių. Atsiminkite, kad jūs 
save nusimausite, jeigu iš
kelsite suklastuota čeki.

FLIS.

ų RINKSIME Į SLA PILDOMĄJĄ TARYBį?
Laimingas buvo mūsų 

Susivienijimas, gražiai jis 
augo ir bujojo, kolei nebu
vo, arba labai mažai jame 
buvo ponų—“mokytų” žmo
nių. Tada mūsų Susivieniji
mas gražiai augo,užteko vie-Įklauso SLA 353 
tos visiem lietuviam ir mes 
jautėmės tuomet daug la
biau kaip savoj organiza
cijoj. Bet ne taip yra šian
die, dabar, kada mūsų Su
sivienijimą užviešpatavo 
“mokyti” žmonės, prirašė 
mums visokių įstatymų ga-

lybes, kurių ir patys ponai 
daugely j atvejų nebesusivo
kia, kada jie pildo tuos įsta
tymus, o kada juos laužo.

Štai mūsų mieste gyvena 
ponelis P. Dargis, jis pri- 

kuopai, 
vien tik 
pardavi- 

knygu-

Skaitytojų Balsai
PILĖNAS ĮDILGINO 

KELEIVĮ
Keleivy, laidoje iš kovo 8 

d., 11944 m., tūlas P. Kručas 
bara Kazį Pilėną už Lais
vėj padarytą prieš keletą 
mėnesių pastabą, kad Gru
zija susidėjo su Tarybinė
mis resupblikomis ne tiks
lu šalies surusinimo, bet 
tikslu išsilaisvinimo iš eko
nominės vergijos. Keleiviui 
šita pastaba pasidarė ant 
tiek karti, taip giliai įsiver
žė po Keleivio drambline o- 
da, kad pasikvietė talkon 
savo sandarbininka Kručą, t- C'

Kručas gi, nieko apie Pilė
ną nežinodamas, spėja, kad 
Pilėnas į Ameriką grįžda
mas, paklydęs: Pilėnas tu
rėjęs vykti į Sovietų Sąjun
gą, kur gal būtų tapęs Są
jungos Vadu....

Kručas, eidamas Keleivio 
gynėjo pareigas niekuo ne
pasitarnavo, nes nežino, 
kas prieš dvidešimts su vir
šum metų Lietuvoj dėjosi. 
Pilėnas Lietuvon nuvyko 
pradžioje 1920 m., kur ėjo 
valdiškas pareigas iki galo 
spalio 1920 m. Lietuvą ap
leido po užėmimo Vilniaus 
per lenkų generolą Želi- 
gowski. Tuo laiku Antanas 
Smetona ėjo Lietuvos pre
zidento pareigas laikinai, 
nes prezidento rinkimai į- 
vyko tiktai gegužės mėne
sy, kuomet buvo išrinktas 
ne Smetona, bet Stulgins- 
kas Lietuvos prezidentu. 
Smetona pasidarė Lietuvos 
diktatorium 1926 m., kuo
met jam pasisekė nuversti

Kazio Griniaus 
smurto būdu. Taigi 
su “diktatorium” 
Smetona jokių ryšių nieka
da neturėjo.

Taigi, ką Kručas rašo, 
yra nesąmonė. Faktų švie
soje Kručo istorija gali bū
ti sunaudota tiktai Kelei
vy j, nes joks laikraštis, ku
ris skaitosi su etika, pana
šių pasakų ne talpintų. Jei
gu tai daroma tikslu užga- 
vimo Stalino, tai įrankis 
nekoks. Besiputodami, be- 
spjaudydarni taip redakto
rius, kaip ir Keleivio san- 
darbininkai, tiktai save ge
rokai apdirbo, bet tokiais 
įrankiais Stalino neužgausi.

Ar Keleiviui patinka, ar 
ne, Sovietų armija nacius 
vanoja be pasigailėjimo ir 
slenka artyn prie Vokieti
jos rubežiaus. Ar Keleiviui 
tas patinka, ar ne, Tarybų 
armija eis tiesiog į Berly
ną ir tenai, drauge su kitų 
Jungtinių Šalių atstovais, 
diktuos vokiečiams

valdžią 
Pilėnas 
Antanu

savo iš-

spenduoja narius 
už tai, kad neima 
nėjimui lioterijos 
čių, be kp. narių nubalsavi- 
mo ir t.t. Tas pats ponelis 
P. Dargis išstojo prieš pie
no darbininkų streiką, tas 
pats ponelis pasiėmė vietos 

i lietuvių įsteigtą radijo sto- 
itį; tas pats ponelis kas ne- 
'dėldienis per savo radiją 
: prašo SLA narius balsuoti 
už jį, kaipo už lietuvį, kuris 
visuomet dirbęs ir dirbąs 
už Lietuvą ir lietuvybę.

Ką gero daro tokie dar
bai, kaip viršuj išvardyti, 
dėlei lietuvių ir lietuvybės? 
Doras ir teisingas žmogus 
gėdintųsi ir iš tolo tokių 
darbų. Čia, ant vietos, tūlos 
draugijos net atsisako Dar
gi priimti į savo narius dėl 
tokių jo “gražių” darbelių, 
o toliau gyvenanti nariai a- 
gituoja ir perša tokį žmogų 
mums į SLA vice-preziden- 
tus, vietoj dabartinio vice
prezidento J. K. Mažuknos, 
kuris yra teisingas, švarus 
ir sugabus. Tai Mažukna 
geriausia įrodė per 30 metų 
būdamas SLA nariu ir per 
pastarus kelius metus tar
naudamas SLA vice-prezi- 
dentu.

Taigi, gerbiami SLA na
riai, kuriems rūpi SLA ge
rovė ir tvarka, balsuokite 
už J. K. Mažukną.

Senas SLA. Narys.

sėdės ir
bet ne

Prie taikos stalo 
Lietuvos atstovai, 
smetonininkai ir ne Kelei
vio pataikautojai, bet žmo
nių paskirti atstovai, kurie 
kraują lieja už savo šalį, 
žmonės, kuriems rūpi ap
ginti savo šalį nuo fašiz
mo ir diktatorių; žmonės, 
kuriem rūpi išlaisvinti Lie
tuvą iš ekonominės vergi
jos. Lietuva, sąjungoje su 
Tarybų respublikomis, išsi
vystys į kultūringą, pavyz
dingą, viso pasaulio gerbia
mą šalį! Bevardis.

So. Boston, Mass

Hitlerininkų pastumdėlis, savo žmonių išdavikas, buvęs Francūzijos Vichy vy
riausybes vidaus reikalų ministeris Pierre Pucheų stovi prieš tribunala Algerijojc 
ir maldauja jam palikti gyvastį. Francūzijos Išlaisvinimo Komiteto militariškas teis
mas reįkalauja jam mijrties už išdavystę Pucheu tapo sušaudytas. %

. vw Ui....

jų baimė buvo be pagrindo. Italijoje ka
ras eina beveik taip, kaip vokiečiai no
ri; mūsų jėgos ten per ilgoką laiką ne
padarė jokių žymesnių laimęjimų.

Antrojo fronto dar vis nebėra, nors 
jis žadamas ir žadamas, nors apie jo 
atidarymą tiek daug išeikvota žodžių ir 
rašalo!

Rytų fronte, tiesa, vokiečiai mušami 
taip, kaip niekad, tačiau jie supranta, 
kad vienai Tarybų Sąjungai sumušti, 
visiškai nugalėti vokiečius imtų daug 
laiko, to4čl vokiečių ūpas ir pasitaisė, 
pakilo

Tiesa, talkininkų bombėriai daužo Vo
kietijos miestus, bet turime suprasti, 
kad tuose miestuose, kurie yra bombar
duojami iš oro, palyginti, mažas Vokie
tijos gyventojų skaičius tegyvena. Vadi
nasi, tas nepaliečia visų vokiečių —pa
lies juos toliau, bet regimai ne dabar.

Tačiau, reikia tikėtis, kad neužilgo' pa
sitaisys padėtis Italijoje, atsidarys .ir 
naujas frontas, antrasis frontas. O tuo
met toji “pakilusi vokiečių nuotaika” 
smuks žemyn taip sparčiai, kad jai ne
bebus progos daugiau šiame Hare pakįl- 
tį.

Jau Susitvėrė Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas

Pagaliau po ilgo užtrukimo, 
kovo 17 d. įvyko nedidelis su
sirinkimas keletos draugijų at
stovų ir pavienių, viso apie 20 
ypatų. Tačiau priežastis neran
gumo nebuvo išaiškinta, kas 
nors tokio, kad Dem. Amer. 
Liet. Tarybos vietiniai nariai 
(suvažiavime išrinktieji) : B.
F. Kubilius, A. J. Kupstis ir
G. Lekas, taip ilgai neprisiren
gė sušaukti, kad ir šio skait
lingesnio susirinkimo. Tiesa, 
Lekas pastebėjo, kodėl dien
raštyje Laisvėje neįdėtas pra
nešimas, vien tik Petrikienės 
prakalbose pagarsinta. Jau ‘ 
kai kurie nekantravo dėlei ne
buvimo minėto komiteto.

LDS 62 k p. tris delegatus 
turėjo išrinkus sausio mėnesį 
tam tikslui, ALDLD 2 kp. tie
sioginiai jau pasiuntė į centrą 
auką $21. Ar nebus tik ta prie
žastis, kad tūli veikėjai užsi
interesavę to naujo lietuvių 
unitarų tikėjimo parapijos or
ganizavimu ?

Susirinkimas atsibuvo drau
giškoje nuotaikoje. J komite
tą išrinkta: pirmininku A. J. 
Kupstis; vice pirm. 13. F. Ku
bilius; sekr. M. Kazlauskas; 
ižd. J. Musteika ir trys padė
jėjai. Nutarta, kad kom. nu- 
rendavotų patalpą aprėdalams 
sunešti. Nutarta ir išrinkta ko
misija iš moterų suruošti vaka
rienę bei didelę sueigą pasi
kalbėjimui pradžiai to svar
baus darbo. Komisija numatė, 
kad balandžio 2 d. bus tinka
mas laikas sueigai.

D. J.

EVERYBODY!!!

JHOPT STRAIGHT 
j With Our Boys!
BUY WAr BONPS

TTT WWIll'll *9
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Uoslė Kaip Kario Ginklas Krūmas - Sviesto Saugotojas
Uoslė yra svarbus kovai 

dalykas, ypač amerikiečiam 
prieš japonus.

“Mes_ galime užuost bata
lioną japonų per 1,500 pė
dų,” sakė amerikietis sar- 
žentas Delmar Golden. Tai 
todėl, kad japonų kareiviai 
gauna žuvį vietoj mėsos ir 
dažnai žalią žuvį valgo.

Jeigu uoslė sveikai vei
kia, jinai yra labai tikras 
g a m t i n is instrumentas. 
Taip antai, vidutiniai gera 
uoslė užuodžia vieną dalį 
merkaptano chemikalo pen
kiasdešimtyje bilionų oro 
dalių, tai yra, penkiuose 
desėtkuose tūkstančių mi- 
lionų. Čia uoslė pasirodo 
jauslesnė, negu jautriausi 
moksliniai instrumentai.

Daina-Bausmė Vietoj 
Kalėjimo

Vietiniai gyventojai Poli
nezijoj, arba Pietinių Jūrų 
Salose, paprastai baudžia 
nusikalsiančius savo tautie
čius tam tikromis daino
mis. Jie sugalvoja ir dai
nuoja pašiepiančias dainas 
apie gavusią kūdikį mergi
ną; apie žmogų, kuris 
skriaudžia savo kaimyną, 
ir apie visaip kitaip nusi
kalsiančius.

Tarp Polinezijos gyven
tojų buvęs amerikietis prof. 
Edwin G. Burrows liudija, 
kad nusikaltėliai labai bijo 
tokių dainų apie juos ir 
jaučiasi gana nubausti jo
mis.

Jeigu vyras nusideda 
taip, kad tenka jį medžiagi
niai bausti, tai jis turi duo
ti kiaulę, o medžiaginė mo
teriškės bausmė, tai rankų 
darbo divonėlis (mažiukas 
karpetukas) arba gabalas 
audeklo, pagaminto iš me
džių žievių.

Mirtys nuo Vėžio ir 
Nuo Ginklu

1942 m. Jungtinėse Vals
tijose vėžio liga numarino 
163,400 žmonių. O nuo karo 
pradžios iki 1943 m. pa
baigos visuose frontuose 
žuvo 29,104 Amerikos ko- 
vūnai.

Jungtinės Valstijos karui 
tuo tarpu išleido $138,602,-
000,000, o kovai prieš vėžio 
ligą buvo išleista mažiau 
negu milionąs dolerių.

Tai N. Y. Herald-Tribune 
skaimenys.

Kai kuriems žmonėms 
uoslė iš gana toli pasako, 
katroj pusėj yra jūra, nors 
jie atsidurtų visai nežino
moj vietoj. Daugelis užriš
tomis akimis gali surast, 
kur yra arklydė arba kur 
karvės ganosi, vadovauda
miesi tiktai uosle.

Kareiviai yra mokomi 
uosle pažint nuodų dujas. 
Jiems duodama po truputį 
pauostyt įvairių nuodingų 
dujų.

Nei anglų nei lietuvių 
kalboj, nei jokiose kitose 
kalbose nėra gana tinkamų 
žodžių visokiem dvokam 
bei kvapsniam pavadinti. 
Ir tam tikrų žodžių stoka 
apsunkina išmokimą juos 
pažinti. Taigi dvoką bei 
kvapsnį mes pažymime, pa
prastai lygindami jį su ki
tu, jau žinomu dvoku ar 
kvapsniu. Pavyzdžiui, sa
kome, jog tas kvapsny s pa
našus, kaip rožės, arba 
dvokas, kaip deginamų 
plunksnų, rago, vilnono, 
marškono arba kaip supu
vusio kiaušinio. Daug leng
viau mums kalbėti apie 
spalvas. Be to, yra skirtin
gų uoslių: kas vienam kve
pia, kitam gali dvokti.

Visai panašus cheminiai 
dalykas kartais labai skir
tingai atsiduoda dėl menkų 
priemaišų jame. Taip antai, 
vadinamos muštardinės vo
kiečių dujos praeitame ka
re dvokė kaip garstyčios; o 
anglų - amerikiečių naudo
jamos muštardin. dujos tu
rėjo česnako dvoką.

Uoslė po kiek laiko pri
pranta prie to paties dvoko, 
galima sakyt, atbunka nuo 
jo, ir paskui neatskiria jo. 
Kai kam neskaniai kvepia 
verdami kopūstai, bet il
giau pabuvęs virtuvėje, jis 
jau neužuodžia šio dvoko.

Perstiprūs kvapsniai bei 
dvokai abelnai atbukina 
uoslę. Rūkymas bei tabako 
dūmai silpnina užuodimą. 
Uoslės jautrumą gadina ir 
gazolino dūmai. bei garai. 
Bet tyras oras greitai at
gaivina uoslę. Slogos, kaip 
visiem žinoma, labai apšlu- 
bina užuodimo pajautą.

N. M.

Obuolio žievėje yra 5
kartus daugiau vitamino C, mimo ir visais pirmaisiais ologas W. H. White. Reika- 
negu minkštime, kaip paro- metais kur kas daugiau |lo esant, galima tą vandenį 
dė tyrimai Washington© ir berniukų miršta, nekaip pumpuoti gėrimui, nami- 
Virginijos valstijų lauko ū-'mergaičių. niam vartojimui ir pramo
ki© stotyse. I Tyrimai rodo, jog daug nės tikslams, sako White.

Jmaršuodami j Ukrainos kaimą, iš kurio jie ką tik išmušė vokiečius, rau
donarmiečiai mato visišką sunaikinimą. Naciai sunaikino net savo kariškus 
įrankius, kurių nespėjo bėgdami pasiimti.

AR TAI “SILPNOJI LYTIS”?
Gamtiniame sutvarkyme 

moterys nėra silpnesnės už 
vyrus, nors vyrai vadina 
jas silpnąja lytim.

Bendrai imant, vyras tu
ri stipresnius raumenis ir 
gali daugiau pakelti bei su
duoti, bet moterys viduti
niai tris iki penkių metų il
giau gyvena, negu vyrai. Šį 
faktą parodo valdiški gy
ventoji! sąrašai (cenzai) ir 
a p d r a u dos (insurance) 
kompanijų skaitmenys. Čia 
klausimas eina ne apie vie-* 
no ar kito vyro ar moteries 
amžių, bet apie milionų vy
rų ir moterų, kiek jie ir jos 
metų gyveno, abelnai skai
čiuojant ir darant bendrą 
išvadą.

Kai kas primena, kad 
moterys apskritai lengves
nius darbus dirba ir dau
giau laiko praleidžia na
mie; tai todėl jos, girdi, il
giau gyvena.

Bet juk, iš antros pušės, 
moterys rizikuoja gyvybę, 
gimdydamos kūdikius. O ne 
toks veiklus gyvenimas na
mie veda į nutukimą. Pas 
nutukusius gi asmenis daž
niau išsivysto cukraligė 
(diabetes) ir perdidelis 
kraujo spaudimas.

Daugelis vyrų po 65 me
tų amžiaus jaū nedirba sun
kesnių darbų; kiti nieko ne
veikia. Bet po 65 metų mo
terys vis tiek dviem trim 
metais ilgiau gyvena, negu 
vyrai po tiek pat amžiaus, 
vidutiniai imant.

Pirmomis dienomis po gi-

daugiau užsiveisia berniu
kų, negu mergaičių, bet 
motinų yščiuje taip daug 
vyriškių gemalų miršta, 
kad tiktai keletu procentų 
daugiau berniukų tegema, 
negu mergaičių.

Negyvų berniukų gema 
vienu trečdaliu daugiau, 
negu negyvų mergaičių.

Gimus berniukui ir mer
gaitei sykiu kaipo dvynu
kams, daug tankiau mer
gaitė išlieka gyva, o jos 
broliukas miršta.

Tarp įvairių rūšių vaba
lų moteriška lytis yra fizi
niai stipresnė už vyrišką. 
Kai kurios pataitės po ap- 
siveisimo tuoj suėda savo 
“mylimąjį.”

Nuo apkrečiamųjų ligų 
46 procentais daugiau vy- 

Irų miršta, negu moterų.
Džiova ir plaučių uždegi

mas 50 nuošimčių pakerta 
daugiau vyrų, nekaip mo
terų.

Nuo vėžio ligos šiek tiek 
daugiau moterų miršta, ne
gu vyrų. Čia moterų miri
mų skaičių padidina krūtų 
ir gimdomųjų organų vė
žys. Bet nuo plaučių, gerk
lės, šlapinimosi organų, o- 
dos ir nervų vėžio beveik

Daugiau Vandens Po Žeme, 
Negu Upėse ir Ežeruose
Po Jungtinių Valstijų že

me yra daugiau vandens, 
negu visuose šio krašto eže
ruose ir upėse, kaip nese
niai pareiškė valdiškas ge-

dveja tiek daugiau miršta 
vyrų, nekaip moterų.

Nuo kraujo apytakos ir 
širdies ligų 1939 m. Jungti
nėse Valstijose visu trečda
liu daugiau vyrų mirė, ne
gu moterų.

Didesnis skaičius moterų 
turi peraukštą kraujo spau
dimą, negu vyrų, bet ma
žiau moterų temiršta dėl 
tos priežasties, negu vyrų.

Nuo tulžakmenių (gali 
stones) daugiau moterų 
kenčia, nekaip vyrų. Bet 
antra tiek didesnis skaičius 
vyrų serga apendiko užde
gimu ir trečia tiek dau
giau jų kenčia . nuo skilvio 
ir žarnų skaudulių.

Sakoma, kad moterys pa
sižymi didesniu nervingu
mu bei nervu suirimais, ne- 
gu vyrai.Bet tarp 18,511 nu
sižudžiusiųjų amerikiečių 
1939 metais buvo du treč
daliai vyrų ir tik vienas 
trečdalis moterų.

Moterys ne tik apskritai 
ilgiau gyvena už vyrus, bet 
jos ir savo globimiems vy
rams padeda ilgiau gyven
ti.

Pavienių vyrų tarp 25 ir 
55 metų antrą tiek daugiau 
miršta, negu vedusių. O 
merginos tik vienu dešim
tadaliu trumpiau tegyvena 
už tokio pat amžiaus mote
ris.

Našlių moterų tik trupu
tį daugiau miršta, negu tu
rinčių vyrus. Bet našliai 
vyrai dveja tiek greičiau 
miršta, negu turintieji žmo
nas.

Atsimenant tokius fak
tus, reikėtų vadinti moteris 
gaiviąja lytim, o ne silpną
ja. N. M.

Amerikos indėnai nuo se
nų laikų dėdavo kreosoto 
krūmų lapus ir šakeles ant 
nubertos bei skaudamos o- 
dos ir šunvočių.

Paskutiniu laiku medžia
ga ištraukta iš tų krūmų y- 
ra vartojama saugoti svies
tui ir taukams nuo gedimo. 
Vieną svarą šios medžia
gos panaudojus, galima 10,- 
000 svarų sviesto ar taukų 
apsaugot dešimtį kartų il
giau nuo sugedimo, negu 
be jos. Šį atradimą pada-. 
re Minnesotos Universiteto 
vaistininkystės skyrius, be
tyrinėdamas per penkis me
tus įvairias žoles ir šaknis, 
kurias indėnai vartojo kai
po gyduoles. Tokius tyri
mus daryt prašė pats Jung

Grūdai -- Geriausi 
Motorų Valytojai

Naudojant meksikoniškus 
kviečius, kur kas pigiau ir 
geriau išvaloma lėktuvų in- 
žinai ir jų dalys, kaip kad 
spark plugs ir kt., negu pu
čiant į motorus smėlį, kaip 
kad iki šiol buvo daroma.

Kviečiai yra pavirinami 
vieną valandą, kad paliuo- 
suot juos nuo krakmolo da
lies; paskui jie kietai su
džiovinami ir pučiami tam 
tikra mašina su keturias
dešimties svarų spaudimu.

Valymas kviečiais Rent 
šešis kartus pigiau lėšuoja, 
negu smėliu. Smėlis šiek 
tiek gadina pistonus ir ki
tas inžino dalis, o kviečiai 
visai nieko joms nekenkia, 
kaip rašo Amerikos lakūnų 
žurnalas Aviation News.

Suprantama, kad ir auto
mobilių motorus galima pa
našiai kviečiais valyti.

Gyduolė “Atleto Kojoms”
Chemikalas sodium pro

pionate yra gyduolė kojų 
ligai, vadinamai “athlete’s 
feet”, kaip kad patikrino 
Johns Hopkins Universiteto 
mokslininkai. Didžiosios, 
kepyklos vartoja šį chemi
kalą apsaugot duonai ir py
ragaičiams nuo greito pelė- 
jimp.

Sodium propionate taipgi 
yra vaistas nuo įsimetan
čių kojoms “grandinių kir
minėlių” (ringworm). Ši 
liga ypač gaunama basam 
vaikščiojant pietinėse Ame
rikos valstijose.

“Atleto kojų” liga papra- 

tinių Valstijų žemdirbys
tės departmentas.

Dabar tą sviesto ir rieba
lų apsaugą daugmeniškai 
gamina W. J. Stange Kom
panija Chicago j.

Ištraukta iš minimų krū
mų ir apdirbta, ši medžiaga 
panaši į kristalinius milte
lius. O tie krūmai tai žemi, 
išsiskėtę dykumų augalai.

žurnalas Business Week 
rašo, jog naudojant šią me
džiagą, būtų galima sutau
pyti dalį lėšų, kurios dabar 
išleidžiamos, besaugant šal
dymu sviestą ir kitus rieba
linius maisto produktus. 
Tai gana pigi medžiaga, 
kurios naudojimas gal visai 
nepabranginsiąs nei sviesto 
nei kitų riebalų.

Vaikų Mokslingumas 
Ir Vitaminas BĮ

New Yorko Mokytojų 
Kolegijos profesorius R. F. 
Harrell rašo, kaip vitamino 
BĮ (thiamino) davimas pa
kėlė vaikų gabumą mokytis 
vienoje našlaičių prieglau
doje.

104 vaikai ir jaunuoliai 
abiejų lyčių nuo 4 iki 20 
metų buvo paskirstyti į dvi 
lygias grupes, kad vienoj ir 
antroj būtų tokio pat am
žiaus ir lyties, lygaus svo< 
rio ir visai panašių gabu
mu.

. Viena ir kita grupė buvo 
maitinama tokiu pat mais
tu atitinkamo amžiaus vai
kams. Vienai grupei buvo 
duodama po mažiukę (dvie
jų miligramų) piliukę vita
mino BĮ, o kitai tokios pat 
išžiūros piliukė, bet be vita
mino, tik su nieko nereiš
kiančiais milteliais. Taigi 
vaikai nežinojo, katrie ką 
gauna.

Po kiek laiko, vaikai ga
vusieji vitamino BĮ leng
viau ir geriau mokėsi sep
tyniais iki 87 procentų už 
kitus vaikus, kuriem nebu
vo duodama vitamino piliu- 
kių. Bet vidutiniai šis vita
minas pagerino vaikų mok
slingumą įvairiuose daly
kuose apie 27 procentais.

J. C.

Daugiau kaip milionąs 
sliekų gali gyventi viename 
akre geros dirvos.

štai apsikrečiama viešose 
pirtyse ir plaukyklose.

J. C. K.

Worcester, Mass.
Prakalbos atsibuvo kovo 18 

d. Kalbėjo A. Anda, Conn, 
valstijos komunistų veikėjas, 
apie Amerikos žmonių nusista
tymą kare. Sakė, kad žmonės 
nuoširdžiai remia karo per
galės programų, perka bonų, 
gamina ginklus, aukoja Rau
donajam Kryžiui kraujo ir pi
nigų, bet Amerikoj spauda nė
ra tinkamai vedama, šioj spau
doj nėra agitacijos už karo 
laimėjimą, mūšiai aprašomi be 
jokio entuziazmo. Ypatingai, 
labai nevykusiai atsineša į vy
riausius mūšius Sovietų Sąjun
gos fronte, kur eina didžiau
sios kovos.

Raudonoji Armija pasiekė 
senus Lenkijos rubežius, ji iš
laisvino žmones iš po nacių 
jungo, bet spaudoj nesimato 
entuziazmo, taip rašo, būk tie 
žmonės ir nebuvo nacių vergi

joj, kad jie nėra išlaisvinti. 
Lenkų ponų valdžia Londone 
zurza, čia tūla spauda tą po
nišką nepasitenkinimą išpučia, 
platina. Visiems aišku, kad tai 
lenkų ponų valdžiai neapeina 
sumušimas hitlerizmo, išlaisvi
nimas Lenkijos žmonių, kad 
įsteigus paskui pastovią taiką, 
bet ji nori kitų žemių.

Senoji Lenkija buvo parako 
bačka, jos liaudis nesutiko su 
viešpataujančia tvarka, kitos 
tautos baisiai buvo pavergtos 
ir sprogo ji, kada palietė ki
birkštis. Lenkijoj susidarys 
nauja valdžia po šio karo, 
liaudies valdžia, kuri rūpin
sis gerove žmonių ir nustatys 
draugingus kaimyniškus rube
žius.

Šiandien Amerikos žmonėms 
reikia visiems vieningai veikti, 
remti prezidento Roosevelto. 
karo laimėjimo programą, lai
kytis už Teherano konferenci

jos nutarimus, už Jungtinių 
Tautų vienybę, nes tik tas 
duos pergalę kare ir po karo 
pastovią taiką,' kad vėl nekiltų 
karai.

Paskui, vietoje Peter Cac- 
chione, kalbėjo Mario D. Du- 

į žilio, italų TWO sekcijos vei
kėjas. Jis aiškino apie tai, ko
dėl Sovietų Sąjungos vyriau
sybė apsikeis atstovais su Ba- 
doglio valdžia. Jis sakė, kad 
Badoglio vyriausybė yra lai
kina ir su ja tenka Sovietų Są
jungai skaitytis. Jis nurodė, 
kaip tūla Amerikoj spauda 
nuolatos kelia skandalus prieš 
Sovietų Sąjungą naudai Hitle
rio. Ji rėkia, būk Sovietai nori 
“bolševizuoti” visą Europą; 
tai apsisukus vėl kelia skanda
lą, kada Sovietai užmezga ry
šius su tomis valdžiomis, ku
rias remia Amerikos ir Angli
jos vyriausybės. Prakalbos bu
vo vykę. . Buvęs.

F. Abeko Maršrutas
F. Abekas, iš Chicagos, lan

kysis eilėje kolonijų su spau-

F. Abekas

dos reikalais ir pasakys eilę 
prakalbų masiniuose mitinguo
se apie Lietuvos žmonių kovą 
prieš nacius ir jiems šalpos 
teikimui pasirengimą; kalbės

, apie ateinančius rinkimus bei 
spaudos reikšmę karo laimėji
mui.

Kalbėtojas lankysis lietuvių 
kolonijose sekamom dienom:

Butte, Mont, kovo 28.
Tacoma, Wash., kovo 30.
Aberdeen, Wash, kovo 31.
Raymond, Wash., bal. 1.
Seattle, Wash., bal. 2, 3.
Oregon City ir Portland ba

landžio 4-6.
San Francisco ir Oakland, 

California, balandžio 8-9.
Los Angeles, Cal., bal. 13-16.
Iš ten atgal į Chicagą per 

Denver, Colo.
Kolonijų veikėjai turite pa

siruošti pasitikimai ir turėti 
susirinkimus. Rep.

Miami, Florida. — Iš 8- 
to aukšto nukrito kūdikis 
B. L. Taylor, aštuonių mė
nesių, nusilaužė koją; bet 
šiaip greitai sveiksta.

New Haven, Conn.
Veikalas Nukeltas

Buvau parašęs Laisvėje, No. 
64, korespondencijoj, kad “Dė
dės Silvestro Kieme” veikalas 
bus scenoj perstatytas 23 ba
landžio, 243 Front St. Dabar, 
sulyg tam tikrų organizacinių 
priežasčių, nukeltas į balan
džio 30 d, toj pačioj vietoj, 
243 Front St. Taigi, įsitėmy- 
kite, kad teatras “Dėdės Sil
vestro Kieme” bus New Have- 
ne perstatytas scenoj, 30 d. 
balandžio, 3-čią vai. po pietų. 
Ruoškitės visi minimą veikalą 
pamatyti.

A. M., Kuopos
Korespondentas.

Per puspenkto mėnesio 
naciai išvarė milioną italų 
vyrų ir moterų Vokietijon 
į vergų darbus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių Andrie

jaus Staniulio, Jono Kazlausko ir 
Liudviko Buinausko. Būtų malonu, 
kad atsišauktumėte sekamu antra
šu: Stanley Buinauskas, 4701 Taco- 
ny St., Frankford-Philadelphia 37, 
Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar moteries ne jaunesnes kaip 25 
m. ir nesenesnės kaip 34 metų am
žiaus. Geistina, kad nevartotų svai
ginančių gėrimų ir kad nerūkytų. 
Aš esu 52 m. amžiaus. Turiu gelto
nus plaukus, 5 pėdų, 11 colių aukš
tumo. Nerūkau ir nevartoju svaiga
lų. Esu laisvų pažiūrų, turiu val
dišką darbą ir nuosavybe. Myliu 
malonų Šeimynišką gyvenimą. Malo
nėkite rašyti man laišką su savo 
paveikslu. Taip ir aš padarysiu. Dė
lei juokų nerašykite. .— W. V. Na 
1209 Industrial St., Los Angeles,
Calif. (69-77)
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187-43 Imlay St. & 282 Van Brunt St., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to 
consumed off the premises.

SALVATORE A. JOSEPHS, 
FRANK L. DOMINICK SALOMONS 

(River Bank Wine Co.) 
137-43 Imlay St., 
282 Van Brunt St..

be

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1053 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at' 453. Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

carMela SANTQNELLI 
(Meeker-Graham Wine & Liquor Store) 

453 Graham Ave.,' . ' Brooklyn, N. Y. B

NOTICE iš hereby given that License, No. 
L 1100 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquet at Vetail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1273 —43rd St., Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th(5

WINDSOR LIQUOR STORE, INC. 
1273 —13rd St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4155 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. _____

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 .Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. NAPLES REST., INC.
151 Montague St., ‘ Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 267 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 181 Lawrence 
Brooklyn. County of 
off the premises.

ALPINE WINE 
181 Lawrence Ave.,

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

& LIQUOR CORP.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 972 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1112 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL E. PEARLMAN
1112 Rutland Road. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1369 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 6909-11 
Brooklyn, County 
on the premises.

ALFONSO ALALLONE 
(Al's Bar & Grill)

6909-11 8th Ave., Brooklyn, N.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 28 
to sell 
?ection 107 of the 

aw at 44 Court

has been 
wine and

ofCounty 
premises.

PEERLESS
44 Court St..

Kings,

issued to the undersigned 
liquor at wholesale under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

IMPORTERS. INC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6017 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE FRUCHTMAN
6017 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE
RL 4192 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 471 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

HEISSER SQUARE REST., 
(Schwabcn Hall)

Knickerbocker Ave., Brooklyn,

consumed

INC.

N. Y. B

... _____  given that License No.
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at wholesale under
of the Alcoholic Beverage Control 
Columbia St., Borough of B’klyn, 

be consumed off the

NOTICE is hereby 
LL 285 
to sell 
Section 
law at 
County 
premises.

STANDARD FOOD 
80 Columbia

107 
80 
of Kings, to

St..
PRODUCTS CORP.

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 300 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAM FEINBERG & JULIUS HEILWEIL 

300 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 419 Van 
Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL 
Brunt St.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Brunt Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer and wine 
the Alcoholic 
Troutman St..

NOTICE is 
RW 26> has 
to sell 
107 of 
at 327 ________ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH COSSENTINO
327 Troutman St., Brooklyn, N. Y. B

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 417 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MYRTLE WINE & LIQUOR
2 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

419 Van

NOTICE
RL 1777

J. O'BRIEN
Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

is hereby given that 
has been issued to the 

to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Jay St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, >rfo be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 4105 Avenue. U, 
County of 
premises.

Kings, to

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

4105 Ave.

JOHN CREMIN
(The Log Cabin)

U, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1063 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7921 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMBROGIO MAGLICCO
(7th Ave. Wine & Liquor Co.)

7921 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y. B

JOHN RICE, JR.
(John Rice Bar & Grill)

Jay St., Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE

NOTICE is hereby given thrtt License No. 
RL 1844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ht retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6828—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KRISTINE LUND 
(Owl's-Head Rest.)

6823—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 1681 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3330 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED W. STORTZ 
(Criscuit Grill)

3330 Fulton St., Brooklyn, N.

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

NOTICE 
RL 1355 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 
Law at 43 
County of 
premises.

Bond

Y. B

License No. 
undersigned

is hereby given that 
issued to the

and liquor at retail under 
Alcoholic BCvCrage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

of the 
Bond 
Kings, to

St.,

PUGHIELLILOUISE B.
(Ritchey’s Bar & Rest.)
St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 4123 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 551—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

o 51—5 th

NOTICE
RL 4189

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

Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

to sell beer, wine and liquor at retail ujider 
Section 107 ..................................
Law at 329 
County of 
premises.

of the Alcoholic Beverage Control 
Kent Ave., BoYough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

29 Kent
ARTHUR M1CHELINI

Ave., Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that License No. 
has been

NOTICE 
RL 1554 
to sell beer, wine 
Section 1Q7 of the 
Law at 470 Court 
County of Kings, 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1467 has been issued toi the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5702 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD KIERAN
5702 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DiCARA 
(Frank’s Bar & Grill)

118 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and lijjuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261-7 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

DOM, INC.
(New National Hall)

2G1-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1490 has been issued! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 341-3 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE R. OLSON
341-3 Court St., Brooklyn, N, Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 317 Chester Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNATZ REDKO 
(Chester liest.)

317 Chester St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1352 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4406—5th Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4406—5th Ave.,

CHRIS O'BRIEN
(Chris’s) 

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at retail under 
Section 107 of the’ Alcoholic Beverage Control 
Law at 37 Nevins St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murphy’s Cocktail Inn)

37 Nevins St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1187, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 184 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALICE HAMILTON 
(Bank Bar & Grill)

184 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1483 has been, issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 134—35th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY & SEYMOUR STRAIIL 
(Strahl's Bar & Grill)

134—35 th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4315A — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST BAUER 
(Gus's Bar & Grill)

4315A — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 104-6 Meserolę, Avenue, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HENRY JORDAN 
(Times Tavern)

101-6 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 326-334 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOE'S BORO HALL, INC.
326-334 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8692-—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

WILLIAM FITTER 
(Fitter’s Tavern) 

8692—1th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 North 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN GRANKA
107 No. 5th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 339 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PROJECT CAFE, INC.
339 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that License No. 
RW 604 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5222 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

• County of Kings, to be consumed on 
premises.

PASQUALE GROSSO & 
DOMINICK DEL PRETE 

(Venice Rest.) 
Ave.. Brooklyn, N. Y. B

the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1032 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5112 -- 18th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEINSTEIN
5112 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOT'CE is hereby given that 
RL 6126 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 323 Washington St., Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTORY TAVERN, INC.
323 Washington St., Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that License No. 
undersigned 
retail under

5222 — 4th

NOTICE is 
L 614 
to sell 
107 of 
at 23 
County 
premises.

LOUIS BERNSTEIN 
(Bondxtreet Wine & Spirits Store)

23 Bond St., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control law 

Borough -of Brooklyn,
to be consumed off the

has 
wine 
the

Bond Street, 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 86 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 568 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ANAK WINE & LIQUOR CO., INC.
568 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

BARNET & ISRAEL SCHNEIDER 
(Martin’s Wine & Liquor)

6503 ■—■ 11th Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 460 has 
to sell wine 
107 of the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

at 1718 Church Ave.,
County of Kings, to 
premises.

WORLD
1713 Church

RETAIL
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LIQUORS. <1NC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 976 has 
to sell wine 
107 of the 
at 4505 Ft. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROSE & LOUIS CURRO 
4505 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y. B

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

Alcoholic Beverage Control J-aw 
Hamilton Parkway. Borough of

NOTICE is 
L 1033 has 
to sell wine 
107 of the 
at 2288 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
(Post Wine 

2288 Nostrand Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KESSLER
& Liquor) 

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 971 
to sell 
107 of 
at 328 Bedford / 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM 
328 Bedford Ave.,

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

has
wine
the
Bedford Ave., 

. to

Beverage Control law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SEIGFRIED 
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L. 615 
to sell 
107 of 
at 219 
County _ 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

has 
wine 
the 
DeKafb Ave.. Borough of Brooklyn, 
of kings, to be consumed off the

219 DeKalb

ANNA LAVIT'Z 
(Carlton Wine & Liquor Store) 

Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

Alcoholic Beverage Control I.aw

NOTICE is hereby given 
L 396 has 
to sell wine 
107 of the 
at 8212 — 5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE. INC. 
8212 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 356 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1415 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

he-eby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

LESTER GOLD 
(Farragut Liquor Store) 

1415 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
723 has 

to sell wine

hereby given that License No. 
beėnz issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control law 
rCh Ave., Borough of Brooklyn, 

ity of Kings, to be consumed off the

Chureh
AVE. WINE & LIQUOR CORP.

Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L lo05 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 948 Rockaway Ave., Borough of Bk’lyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SABINA CHASANOFF 
(Terminal Wine & Liquor Co.)

948 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1124 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 333 Cumberland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP.

333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 95 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 7 10 40th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FINNISH AID SOCIETY IMATRA
7 10 — 40th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
CI, 71 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohol ic Beverage Control 
Law at 131 Remsen Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE BROOKLYN CLUB. INC.
131 Remsen St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 856 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT MAJOR 
(Lincoln Tavern)

856 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 1241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 143 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALINTY PATIRCH
143 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2880 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

F. & D. BAR & GRILL, INC.
2880 Nostrand Ave., Brooklyn, b?. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7401 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER F. SHORT 
(Short’s Tavern)

7401 —■ 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9108 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE M. HAGGERTY 
(Haggerty's Bar & Grill)

9408—4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

__ 5th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
(South Brooklyn Liqubr Co.) 

Ave., Brooklyn, N. Y.

mcE is 
218 baa

107 of the 
at 429 --

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 243A Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. »

daniel McLaughlin
213A Court St., Brooklyn, N. Y. B

429 5th B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 796 has been issued to the undersigned 
to mH wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2037 Fulton St., Borough of Brooklyn.

& liquor at retail, under Section

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contfol 
Uw at 203 West 9th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND
203 West 9th St., Brooklyn, N. Y. B

County of Kings, to be consumed off the

UIS SCHNEIDER

2037 Fulton

& SAM SCHNEIDER 
(Sally's Wines & Liquors)
„.i St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L ISO 
to aell 
107 of

has 
Arine 
the

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
koff Ave., Borough Of Brooklyn, 
tings, to be consumed off the

EL FEINBERG & JULIUS HEILWEIL 
yckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

KTICE is hereby given that License No. 
840 has been issued to the undersigned 
well wine & liquor at retail, under Section 
' of the 
•221 —

Alcoholic Beverage Control Law 
20th Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

HARRY MALEMAN 
(Mapleton Wine & Liquor Store) 

•321 — 20th Ave., Brooklyn, N- Y. B

I F. W. SHALINS
| (Shalinskas)

| FUNERAL HOMEj 84-02 Jamaica Avenue
’ Opposite Forest Parkway
! WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves

$150
į Koplyčias suteikiam nemoka- 
’ mai visose dalyse miesto.
1 TeL Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1514 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHELE MOFFUCCI 
(Michele Moffucci Bar & Grill)

1511 Broadway, Brooklyn, N. Y. B%
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholie Beverage Control 
Law at 331 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tKc 
premises.

LARRY F. FOSTER
334 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 1502 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1761 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SYDNEY CHARLES BERSE & 
HERMAN BERSE 

(Berse’s Tavern)
1761 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

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

RL 1142 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4402 — 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS W. CASEY 
(Casey’s Bar & Grill)

4102 Ave. II. Brooklyn, N. Y. B

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

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 1878 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 177 Dwight Street, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on

hereby given that 
been issued to the

wine and liquor at

177

the premises. 
DAN'S BAR & GRILL,

St., Brooklyn,
MAC 

Dwight

NOTICE is 
RL 5123 has 
to sell beer, 
Section 107 of the

Borough of 
consumed

INC.
N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to tho 

wine
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
2nd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumedBrooklyn, County 
on the premises.

DANIEL GUTTIN
Ave., Brooklyn, N. Y. B2nd

0 1 AMO ND

° c°*p7 R E

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN H E o
■ .... .?AI,TIk 5r 'N QUALITY

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGCI 2-5043

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the

to sell beer, wine and liquor at
of the Alcoholic Beverage Control
-7th Ave.,

Kings, to

NOTICE is 
RL 1778 has

Section 107 
Law nt 407
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WALTER
407—7 th Aye.,

GREEN
Brooklyn, N. Y. B

License No.
5410 has been issued to the undersigned 

beer, wine

NOTICE is hereby given that
RL 
to sell __ ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

and liquor at retail under

8 
of 

premises.
County

Nevins
Kings,

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

NO. 070

8 Nevins

NOTICE
RL 1356

THE BRASS RAIL
St., Brooklyn, N. Y. B

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 6301 ■ 20th Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES M. NUGENT 
(Nugent's Cafe) 

Ave., Brooklyn, N. Y. B

Matched 1 4K gold $AC°( 

rings, intricately 
fashioned in ro- 
m a n t i c designs.
ioveiv Weekly Terms

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y.

6301 • 20th

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 1105 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 1 Lincoln Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG
, (Autumn Cafe)

321 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Control 
Ralph Ave., 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
lit. 5071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iw at 114 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CANDLELIGHT REST., INC. 
(Candlelight Rest.)

114 Henry St., Brooklyn, N. Y, B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1394 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4»w at 137 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX MEYERSON 
(Court Atlantic Bar & Grill)

137 Court St.. ’ Brooklyn, N. Y. B

PIRKITE KARO BONUS

Law at 107 
County of 
premises.

157 Ralph
MICHAEL 

Ave..

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DOYLE
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 2101 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

SEIDEL'S
2101 Emmons Ave..

Kings, to be consumed

REST., INC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1701 has been issued! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ‘Jie Alcoholic Beverage Control 
Law at 916 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

946

FREDA RICHARD LOEB 
(Bush Tavern, Inc.)

Ave.. Brooklyn, N. B

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

NOTICE 
RL 6797 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1109 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PETER KEEHNER & BENJAMIN SCIBELLI 

(Rivoli Bar & Grill)
1409 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undjer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 923 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER HOJANACKI 
(United Tavern, Inc.)

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5670 has been issued to the undersigned 
to sell l>cer, wind and liquor at/retAi! under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on thd premises.

HANNAH TAŲBEN 
(Commish’s Inn)

4 13 Evergreen Ave., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1863 has been issued to tho undersigned 
t<» sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholie Bėvcivige Control 
Law at 1560 Myrtle Avenue, BoroOgh of 
Brooklyn, County Of Kings, to he Consumed 
on the premises.

FRANK RUSSO 
(Lounge Cafe)

1560 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BCvcra'ge Contrdl 
Law at 24 Myrtle - Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
SEYMOUR M. ALEX & MAX 

(Tarry Tavern)
24 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

Borough of 
be consumed

SCHWARTZ

is hereby given that License Nd. 
issued to the undersigned 

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

NOTICE 
RL 5429 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 764—40th 
County of Kings, 
premises.
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST CLUB, 

INC.
Brooklyn, N. Y. B764—40th St.,

All Lady Crosby 
ensembles in pre 
sentation boxes.

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

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

De«
RO-

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

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

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

CHARLES J. ROMAIN 
(RAMANAUSKAI) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
★ ★ ★

1113 Mt. Veruon Si.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL i
♦ •Lietuviškas Kabaretas ±

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.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE g
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. g

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam 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
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

..te ■

» ■ ■ ' ■ .



I—n

(74)

BRAUKYTOJOS (2) tuojau; patyrusios. 
Laisniuotos; suliesinimo Balione. 

WA. 7-8230.

Pirmadienis, Kovo 27, 1544

BERNIUKAI—JAUNI VYRAI BHAUKYTQJOS

hereby given that

VYRAI *

FABRIKO DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

AUKŠTA Į VALANDĄ MOKESTIS!
MERGINOSVIRŠLAIKIAI!

8500—4th

Puikiausios Darbo Sąlygos
Y.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
(7-1)

72 SCOTT AVE. BROOKLYN

45c.
to be consumed on the

BAYONNE, N. J.
of

(77) 6 A.M.
(72)

Brooklyn, N.

VALYTOJAIto be consumed on the
(77)

SANDĖLYJ VYRAI75 Nevins

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

917 DeKalb
163 Sumner

License No. 
undersigned 
retail under

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

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

& LOUIS RACHLEFF 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Control 
Nevins St., Borough of Brooklyn, 
Kings,

LA TO URA IN E, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

HUGH GRADY
St., Brooklyn, N. Y. R

PAUL 
(Paul’s 

Ave., 
Ave.,

ARTI FLUSHING IR METROPOLITAN 
CAR LINES

TAIPGI JEFFERSON ST. STOTIS ANT 
14th ST. SUBVĖS

the premises.
QUARANTA’S REST., INC.

451 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

LafcvS, HthUamafi P*ily

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktai PiulfplM

HELP WANTED—FEMĄL& 
REIKALINGOS MOTERYS

SHENANDOAH, PA.
Atsišaukiame į visus lietuvius 

Shenandoah apylinkėje dėl paramos 
Lietuvos žmonėms.

Jau gavome kambarius sunešimui 
drabužių pagelbai Lietuvos žmonių. 
Dabar stokime į darbą rinkti dėl 
karo nukentėjusiems drabužius ir 
kitus daiktus ir neškime jos po an
trašu. 107 E. Center St., Shenan
doah, Pa. Kambariai bus atdari nuo 
10 vai. ryto iki 8-tos vakare. Jei 
kurie atnešite anksčiau ar vėliau, 
tai prašome palikti peš drg. J. Ku- 
chlnską, 115 E. Center St.

Taigi, gavę kambarius neatidėlio
kime darbo. Nacių nukankinti ir 
apiplėšti mūsų broliai ir seserys 
kia mūsų pagalbos. Gelbėkime 
kuo išgalėdami ir gelbėkime 
jau. — S. Kuzmickas, sekr.

(71-73)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 DeKalb Ave., & 163 Sumner 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

KATZ 
Rest.)

Ęrooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 1874 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage'Control 
Law at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SLOANE’S REST.. INC.
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

lau- 
juos 
tuo-

SAN FRANCISCO, CALIF.
Baltijos žmonių svarbus parengi

mas. Lietuviai, latviai ir estonai 
rengia pietus su pamarginimais ir 
šokiais. Kalbės garsi kalbėtoja Anna 
Louise Strong. Nedėlioj, baland. 2 
d., 1944. Prasidės 1 vai. po pietų, 
Sokol Hall, 739 Page St., S. F. Vi
sas pelnas skiriamas dėl Sovietų 
ligonių. Vietinius ir iš apylinkės vi
sus kviečiame dalyvauti. įžanga 
—Komitetas. (73)

atydai! Svarbus susirinkimas 
antradienio vakare, kovo 28, 
Kliubo svetainėj, 329 Broad- 

Bayonne, N. J.

Lietuvių Amerikos Ukesų Kliubo 
narių 
jvyks 
1944, 
way,

Susirinkimo tikslas surast būdą, 
pagal kurį būtų galima paakstint 
Kliubo veikimas pritaikant karinėm 
sąlygom. Susirinkimą pradėsime 8 
v. v. Visi nariai kviečiami atsilankyt 
ir nesivėluot dėlei užtikrinimo pa
geidaujamų pasekmių, 
kas, pirm.

— J. Zalcs- 
(70-72)

ateinant) 
po pietų, 
nedėldie- 
dalyvauti

SO. BOSTON, MASS.
Specialis ALDLD moterų ir mez

gėjų ’ susirinkimas įvyks 
nedėldienį, kovo 26, 4 vai. 
376 Broadway. Šaukiamas 
nį todėl, kad davus progą
toms draugėms, kurios neturi pro
gos lankyti moterų susirinkimus 
vakarais. Ateikite visos, atsiveskite 
naujų narių ir naujų mezgėjų. Ap
tarę svarbiuosius reikalus, turėsime 
karštos arbatos ir draugišką pasi
kalbėjimą. — Org. K. Zinskienė.

(68-76)

Passaic, N. J. — Suskai
tyta jau 19 žuvusių auto
buso keleivių, paslydus jam 
ir nukritus nuo tilto į Pas
saic upę.

Vokiečiai daro ablavas 
prieš visus laisvesnius ven
grus.

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 451 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

451 Meeker
IRVING 

Ave.,
FLA MM

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 210 — 
County of 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210 — 42nd St., Brooklyn. N.

hereby given that License No.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

42nd St., Borough .of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 242 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 197 
County _ .
premises.

CONCETTA SANGIOVANNl 
Bar & Grill 

8lh St., Brooklyn, N.

beer and wine 
the 
No. 
of

Alcoholic 
8th St. 

Kings, to

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

197 No.

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

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

RW 60. 
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 52 Meserole Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

CHESTER 
52 Meserole Ave.,

BONETSKl
Brooklyn, N.

No.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 304 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
ut 42 Beard Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

42 Beard

SAMUEL JONAS
Willow Tavern & Rest.)
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
L 1002 has 
to sell wine 
107 of the 
at 3901 -

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

& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
7th Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(Devaney’s Bar & Rest.)

426 Prospect Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7016 has been issued to the undersigned 
fo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage, Control 
Law at 123 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZINSKI
123 Glenmoro Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 5895 has been issued! to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 8 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS AMATO 
(Highland Bar & Grill)

8 Saratoga Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 4260 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1177 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 837-9 Nostrand 'Ave. & 1200A Pres
ident St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to consumed on the premises.

FRANK J. SCHNEIDER 
(Schneider’s Lobster House) 

837-9 Nostrand Ave., 
120('A President St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Sackett St., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.
JOSEPH REDL1NG, JOHANNA SABO 

•MARY WALSH 
(Estate of Anna Rcdling)

2 Sackett St., Brooklyn, N.

to be consumed on the

&

NOTICE is hereby given that LicenseRL - ■
No.

1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lw at 238 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Control 
Kent Ave., 
Kings, to

Section 107 
Law at 101 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SOPHIE
101 Kent Ave.,

MUTZ
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that LicenseRL - •
No.

1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

810 Grand
WILLIAM KESTLER 
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Secfton 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 237 So. 4 th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER & DANIEL GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

4th St., Brooklyn, N. Y.237 So.

NOTICE

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 
Law at 8500--4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
RD 1589 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
I .aw at 41 
County of 
premises.

WEINER’S REST., INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

SAM. HAIMSON
(F rank's 

1120 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei* 
Section 107 
Law at 75 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ąnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1030 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOHR & SCHAYNE’S TAVERN, INC.
1030 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

8226—5th
GEORGE OX

Ave., Brooklyn, N. Y. R

is hereby given that License No.NOTICE
RL 579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 388 Palmetto Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
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the premises.
ANTON MATZKEWITZ 

(Ridgewood Star Bar & Grill) 
Palmetto St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor a£ retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Metropolitan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES ZAILSKY
152 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

to sell beer, wine and liquor at retail_under 
Section 107 
Law at 158 
County of 
premises.

HELEN
158 Grand St.,

of the Alcoholic Beverage Control 
Grand 
Kings,

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

PAVILANSKY
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 6177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 948 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. D. REST. CORP.
918 Jamaica Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TONY DOWKUNT 
(Tony’s Rest. & Bar.)

3rd Ave., Brooklyn, N,71G

the

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 4128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section *107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 852 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings to be consumed off the

852 Utica
JACK KRASNER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
I .aw at 85 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5095 haH been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6024—7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GERARD A. DONOHUE
(Old Homestead Tavern)

6024—7th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 635 Meeker Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Control 
B’klyn, 
on the

JAMES CONVY 
(Manor Cafeteria & Grill) 

635 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 2188-2190 
Brooklyn, County 
on the premises.

ANTHONY 
(Tony’s Bar- 
Flatbush Ave.,

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Flatbush Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

2188-2190

CARABELLA
& Restaurant) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5076 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER REEVES
138 Franklin St'., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT
120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Marcy Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

40 Marcy

DOMINICK PAGNOTTA
(Don’s Bar & Grill)

Ave., Brooklyn, N. Y.

VYRAI!! VYRAI!!
AR GRYŽŲ VETERANAI 

SU AR BE PATYRIMO 
GYVYBINIAI APSIGYNIMO DARBAI 

SU PUIKIAUSIOMIS 
POKARINĖMIS PROGOMIS

SOLDERERS
ACETYLENE & ATONIC 

WELDERS 
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
TESTERS & CALABRATORS 
THERMOMETER FILLERS 

MACHINISTS 
STOCK BOYS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
Manning, Maxwell & Moore, 

Inc.
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.

(72)

VYRAI
Patyrimas Nereikalinga!

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos. Šviesi, švari dirbtuvė. 

Proga išmokti amato. Nuolatinis darbas 
dabar ir po karo.

VIGDER BROS., INC.
224 W. 30th St. (12-tos lubos)

(75)

Žiūrėkite pirmyn į ateitį. Susijungkite su 
seniai įsteigta firma.

Nuolatinis darbas dabar ir pokariniu periodu.
Mes turime skaisčių vietų berniukams ir 

vyrams, 16 metų amžiaus ar viršaus.

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Kalėdų dovanos, bonai, apmokamos vakacijos 
yrą daliną parama, kurią gauna mūsų 

darbininkai.
Linksmos aplinkybės.

Populiarė muzika groja palinksminimui 
ištisą dieną.

Kreipkitės bi laiku tarpe 8 ir 5 vai.
TURI BOT NEW JERSEY GYVENTOJU

S. GOLDBERG &CO., INC.
20 E. B’WAY, HACKENSACK, N.J.

(72)

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

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.

STEEL & TUBES DIVISION 
REPUBLIC STEEL CORP.

Gera alga, prisideda bonai ir tipai. 
Vakacijos. Daliai laiko ir pilnam laikui. 

Darbai gaunami New Yorke, Bronx ir 
Brooklync.

KREIPKITĖS Į MA|N OFISĄ 
MacLEVY SALON

122 E. 42nd St. (Room 303)
J7O

ME9G|Npš - MQTE^YS
Bendras Fabriko Darbas

Pradinė alga $20 už 40 valandų 
Dabar nustatyta išdirbti 54 valandas. 
Laikas ir pusė viršaus 40 valandų.

Alga už 54 valandas — $30.50.
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
STANDARD BRANDS, INC. 

539 Kent Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Kreipkitės į

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST

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

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

nesikreipkite.

REIKIA KELETO 
VYRŲ APTARNAVIMAMS

KVIETKŲ AUGINIMO ĮSTAIGOJE
Kreipkitės

RICHTER FLORIST
197-23 47th Ave.
BAYSIDE, L. I.

Bayside 9-3000

DARBAS PRIE CLINICAL 
TERMOMETRŲ; 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
KREIPKITĖS 

GENERAL ENGRAVING CO. 
527 RIDGEWOOD AVE., 

BROOKLYN.
(74)

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
TUOJAU I DARBĄ 
Nuolatinis Darbas.

Patyrusios ar be patyrimo
j Kreipkitės:

J. T. MATCHETT CO.
383 Kent Ave., Brooklyn 

CrossLown karas, Broadway ir Kent Avė. 
________________________________________ (78)

BERNIUKAI
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 

SAVAITĖ

John Wanamaker
BERNIUKAS

Tikra proga išsimokinti pelningo biznio.
GERA ALGA—5 DIENŲ SAVAITĖ

Phone Spring

CHARLES
389

7-2210 kasdien, išskiriant 
šeštadienį.

F. HUBBS & CO
Lafayette St.

REIKIA VYRŲ
Dėjimui į dėžes ir pakavimui namų 
užlaikymui daiktų uptown sandėlyje.

SKAMBINKITE EDGECOMBE 4-7751
. ’ (71)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyr.as, norintis mokyti! 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas. •

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

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

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
šeštos lulxis

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Ix>ng Island City

arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

Iš

(73),

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITORIŲ 

PAGE GIRLS 
TELEFONŲ OPERATORĖS 

KĄMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Gero Algos. Kreipkitės Į Timekeeper 
THE BARBIZON

HOTEL FOR WOMEN
140 E. 63rd St. (73)

9th ST. 1R BROADWAY
Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.

Iš būtinų darbų reikia turėti USES 
Paliuosavimų. (75)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosaviMO 
pareiškimo.

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

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

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

REIKIA VYRŲ
Būtinai Pramonei

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ 

ir
APTARNAUTOJŲ
Kreipkitės Asmeniškai

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KĘNSINGTON & HUNTING PARK AVES. 
3325 OLD YORK ROAD

PHILADELPHIA, PA.
(76)

Vyrai. Patyrimas nereikalingas. Gera alga. 
Nuolatinis darbas.

SPARE WAY FOOD PRODUCTS, 
203 Clifton Place, Brooklyn.

 (72)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIRO DĄRĘUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga* pakilimui. Iš būtinų darbų 

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TĄILORING (JO.
12th St. ir 4th Avė. ’ 9-tos lubos.

 (73)

BENDRAI PAGEJLBININKAI 
KARINIAM FABRIKUI 
40 Valandų Savaitė

Prisideda 12 valandų viršlaikių už laiką ir ĮĄ

Kings Electro Plating 
252 Java Street, 

GREENPOINT, BROOKLYN.

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Naktiniai šiftai 10 P.Kf.—€ .

43V6 VALANDŲ SAVAITE
$26.25 Į SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

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

(88)

(73)

MAŠINISTAI
Tiktai pilniausiai patyrę; gera proga ir 

mokestis.
APEX MACHINE MFG. CO., 53 E. 10th St.

(77)

PAPRASTI DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

Gera alga. Pastoviai
DAUG VIRŠLAIKIŲ

LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ

SAWDUST SALES CO.
79th PL. & 71st AVE., GLENDALE, L.I.

(735

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25 I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEOgGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY

Daliai Laiko ar Pilnam Laikui

Linksmos Darbo Sąlygos
Gera ALGA—NUOLATINIS DĄRBĄČ

Kreipkitės Tuojau
R. M. HAAN 
CANDY CO.

44-35 21st Street, L. Į.
Ely Ave. & 23rd St.- 8th Ave.

5

REIKALAUJA
VALYMUI MOTERŲ
Dienų, 40 Valandų Savaite

1:30 P.M
Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.

Iš būtinų darbų reikia turėti USES 
Paliuosavimą. (75)

MERGINOS. LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
50c J VALANDĄ. VIRŠLAIKIAI. 
INDEPENDENT BUTTON WORKS, 

323 W. 39th ST.

MERGINOS—2.
Lengvas darbas džiūlerių išdirbėjus. Patyri

mas nereikalingas. Gera proga.
DARVIE & SIEGEL, 33 W. 46th St.

(72)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRŲOŠEJOS
121.25 J SAVAITĘ. KREIPKITĖS J

HOUSEKEEPER

HOTEL ST- GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, fJ-Y.

(X)

fl
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

City 
Suf). 

(73)

MERGINOS - MOTERYS
Nuvalymui ir pardavimui paukštienos.

Patyrimas nereikalingas
$25 Į SAVAITE PRADŽIAI 

GREITAS PAKILIMAS IKI $35 
Į KETURIAS SAVAITES

BROOKHAVEN FARMS
136-42 Roosevelt Ave., Flushing

BUS TERMINAL BUILDING
(78)

MOTERYSI! . MOTERYS!!
Su ar be patyrimo.

GYVYBINIAI APSIGYNIMO DARBAI 
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis: 

SOLDKREPS 
ACETVŲEiyE & ATONJC 

welders
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
TESTER 4 CĄLABEATpRS 
thermometer fillers 

MACHINISTS 
STOCK BOYS 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
Manning, Maxwell & Moore 

Inc.
450 Communipaw Ave., Jersey City, N. 3 

_____________ (72)

MERGINOS - MOTERYS
Žiūrėkite pirmyn j ateitį. Susijungklte su 

seniai įsteigta firma.
Nuolatinis darbas dabar ir pokariniu periodu.
Mokykitės amato dabar, kuris jums gelbės 

vėliau 
Mes galėtume pasinaudoti Darbininkėmis 

Bendram Darbui ir Siuvamų Mašinų 
Operatorėmis.

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS 
NEREIKĄLINGAS

Kalėdų dovanos, bonai, apmokamos vakacijos 
yra dalina parama, kurių gauna mūsų 

darbininkai.
Linksmos aplinkybės. *

Populiarė muzika groja palinksminimai 
ištisų dienų.

Kreipkimės bi laiku tarpe 8 ir 5 vai.
TURI BOT NEW JERSEY UYVENfg^

S. GOLDBERG & CO., INC.
20 E. B’WAY, HACKENSACK, N.J

(72) 
----------------------------------------------------- .

MpĘGINOS
REIKĄLINGOS POPIEROS MAL 
ŠIUKŲ DIRBTUVEI. PRADŽIAI 
ALGA $18 LAIKE MOKJNIMQSI. 
DAUQ VIĘŠLAIKIŲ JEI PĄGEI- 
DAUJAMĄ.

GIŲSON Ę&OS. J 
139—2nd St., Brooklyn. TR. §-5577

VIRĖJOSBerniukai—Amžiaus 17 ar 
Viršaus

(SU DRAFTO ATIDĖJIMAIS)
Nuolatinis fabriko darbas būtino

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

STAR CORRUGATED 
BOX CO., INC.

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

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMU AR RESTAŲRĄNTO PATYRIMU

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODĖS 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODĖS
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ
VIRTUVĖS DARBININKAI

PATYRŲ
Taipgi

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ĄLGA laiko mokiniinosi.

Matykite MR. SHIELDS

WHELAN DRUG. CO.
165 WEST 46th St. (PRIE B’WAY) Rm. 311

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

is hereby given that License No.
the

85 Grand
3901

No. (X)

the

SHEFFIELD FARMS

N. Y.
219 Hudson

838 Park Y.
NOTICE

Borough of Brooklyn,

w)

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail from house to house.

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

Smith

Control 
B’klyn, 
on

premises.
GUTERDING & WILKENS

199 Russell St., Brooklyn,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

PAUL NEMEIKIS
St.. Brooklyn, N. Y.ALICE O’REILLY

7 th Ave., Brooklyn, N.

JOE AVRICH
Ave., Brooklyn. N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

EDWARD BRICKER. JR.
(Van Siclen Tavern)

2789 Fulton St., ’ Brooklyn, N.

Control
... --------- ---- ----------_. B’klyn.

County of Kings, to be consumed on the

ANGELO BELLO 
(Michael & Wilson Tavern)

1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANNA DIORIO, ADMX.
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1825 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 199 Russell St., Borough of

-

NOTICE 
RL 1695 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^*w at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

1506 Neck Road. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 857 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Hudson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
E 330 has 
to sell beer ___ ____ ___ _
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

_ is 
L 114 has 
to sell wine 
107 of the 
at 117 Smith St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MILTON POVILL 
(Sterling Wine & Liquor) 

H7 Smith grooklyn, £L Y.

NOTICE is hereby given that Liccns'c No. 
RL 7280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 1350 Myrtle Ave.. Borough of 
County of Kings, to bo consumed 
premises.

NOTICE
RL 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1534 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1534 MYRTLE AVE. REST., INC.
1534 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 EngeVt Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

116 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2789 Fulton St., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Maskva. — Visuose sp- 
vietiniuose frontuose kovp 
21 d. buvo sudaužyta ir iš 
veikimo išmušta 27 vokieč. 
tankai ir nušauta 29 jų lėk
tuvai.

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
laiw at 650—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWIN WIL1NSKI 
(Waterfront Bar & Grill)

C50-~3r<J Ąve? Brooklyn, JL y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5665 has been issued to the undersigned 
io sell )>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3138 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County bf Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER VOGRIC
(Norwood Palace Restaurant, Inc.) 

3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Naciai užima Suomijos 
Aland salas

Turkai pastebėję, kad na
ciai pradedą kraustytis įš 
Krymo.

Italijos Badoglio valdžią 
jau leidžia žydams būti ofį 
eteriais*

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA

MĘRGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry Št., arti Canal St. stoties.
7 ir 8 Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(77)

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

nešti savo atliekamumo paręiškimų.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

2.06 FKEI4NGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DĄRBAS 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.

INTERNATIONAL TĄĮJJQĮU^G £0,
12th St. ir 4th Avė. 9-tos lubos.

‘ ’ (78)

MEBGINOS-MOTEBY^ 
BE PĄTYBIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKQ 
KEPĖJOS 

VIRTUVĖS DARBININKES
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOJ 
PRIE STEAM TABLĘ 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI- 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOJ- 
BONAI- APMOKAMOS VAKĄCUOS

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosaviMO 
pareiškimo.

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

AR KREIPKITĖS
§ P. M. IKI 8 P. 54.
1381 Broadway

(arti 38th St.)» N. '



Seifas. Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Pirmadienis, Kovo 27, 1944

Brolau ir Sesuo Darbieti, Ar Žinai, Kad Ši 
Antradienį Tavo Partijos Nominacijos, Nuo 
Kurių Priklausys Kandidatas į Prezidentus?

Parvykę į Svečius 
Kariškiai

Kurioj vietoj ant baloto bus 
tas United Labor Party tikie
tas? Ne visur vienodai. Tū
luose apskričiuose bus ant vir
šaus, o kituose apačioje. Dėl 
to įsitėmykite jieškoti to ti
kieto (sleito), kuris bus su žo-- 
džiu UNITED. Pavyzdžiui, 
Kings ir New York apskričiuo
se United Labor Party tikie
tas bus apačioje, o Bronx, 
Queens ir Richmond (Staten 
Island) United Labor Party ti
kietas bus viršuje.

Kur ir kada galite matyti iš 
anksto United Labor Party 
kandidatų sąrašus? Angliškas 
darbininkų dienraštis Daily 
Worker talpins juos sekmadie
nio ir pirmadienio laidose. 
Dienraštis gaunamas ant visų 
didžiųjų standų po visą mies
tą.

Pasižiūrėjimui keletą kopi
jų bus ir Laisvės raštinėje.

Dienraštis Laisvė irgi norė
jo gauti tuos sąrašus, bet ka
dangi pažangieji, kaip per
metus iš anksto, ir paskutinė- i minuosite 
mis dienomis dėjo didžiausias' narių, kurie išsiiinks pil- 
pastangas susitarti su tais už-[ūantįjį komitetą, nominuos ir 
sispyrėliais skaldytojais ir ti-i Darbo Partijos kandidatą į 
kėtasi pakaitų, dėl to skelbi-1 Jungtinių Valstijų preziden- 
ma 
nei 
me 
da.
jų būtų per vėlu.

Štai, Ką Turi Atydžiai Perskaityti ir Atsiminti!
a

NOMINACIJŲ (PRIMARIES) DIENA: Kovo 28- 
ta, nuo 3 po piet iki 10 vakaro New Yorko mieste ir 
nuo 12 per pietus iki 9 vakaro užmiesčio apskričiuo-

KUR BALSUOSITE? Toje pačioje vietoje, kur 
balsavot pereitą lapkritį.

KAS GALĖS BALSUOTI? Visi tie, kurie balsuo
dami pereitą rudenį užsirašė (enrolled) American 
Labor Party (Darbo Partijos) balsuotojais.

KAIP BALSUOTI Už VISĄ SLEITĄ? Įrašykite 
kryžiuką (X) ratelyje virš to tikieto (kandidatų są
rašo), kurį norite išrinkti.

KAIP VADINSIS JŪSŲ TIKIETAS? United La
bor Party (Apsivienijusios Darbo Partijos) tikietas.

Tai reiškia, kad šis sleitas-tikietas yra užgirtas 
CIO unijų, daugelio geriausių AFL unijų, desetkų 
tūkstančių ILGWU eilinių narių (ILGWU viršinin
kai — dubinskiniai — yra priešingi Darbo Partijos 
apsivienijimui ir bendram šleifui, bet eiliniai nariai 
nori vieningumo). Tas United Labor Party tikietas 
yra užgirtas ir daugelio liberališkų prekybininkų, 
profesionalų, visuomenininkų.

Ė---------------------------------------- ----------------

Kas bus nominuojama? No- 
valstijos komitetą,

skelbi-
si eitų atidėjo iki paskuti-|tus- Iš to Jums turi būti aišku; 
dienai, tad mes begalėtu- kad jūsų balsas paduotas šį 
įdėti tik į antradienio lai-1 antradienį, nors ne tiesioginiai, 
Daugeliui Laisvės skaityto- bet išspręs klausimą, kas bus 

darbiečių kandidatu į mūsų

šalies prezidentus.
Kožnas apskritys, kožnas 

rinkimų distriktas nominuos po 
kelis ir iš tų daugiausia balsų 
gavusių susidarys tie 750 visoj 
valstijoj.

United Labor Party tikieto 
laimėjimas reikštų, kad bus 
nominuotas prezidentas Roose- 
veltas (jeigu jis sutiks kandi
datuoti) arba kuris kitas karo

laimėjimo šalininkas ir darbo 
žmonėms draugiškas žymus pi
lietis, kadangi United Labor 
Party vadovybėje yra pažan
gūs unijų vadai.

O jeigu skaldytojiškoji Dar
bo Partijos frakcija, vadovau
jama Dubinskio-Counts-Rose- 
Alfange laimėtų valstijos ko
miteto nominacijas, pasigautų 
visą partijos vadovybę į savo 
diktatoriškas rankas, mes ma
tytume partijos jėgas užsuk
tomis Dewey ar kurio kito hoo- 
verinio plauko kandidato pa
ramai.

Dubinskiniai, tiesa, atvirai 
prieš Rooseveltą bijo dabar 
pasisakyti, sakosi neva sutinką 
remti Rooseveltą, tačiau jų 
darbai to neparodo. Kas su
pranta ką nors, tas supranta 
tą, kad reikalinga visų karo 
laimėjimo trokštančių jėgų di
džiausia vienybė 
reakcinių 
tas jėgas 
geriausiai 
binskinių 
spauda,
kurie apmeluoja ir išniekina 
prezidento Roosevelto progra
mą, bet sušilę garbina Dubins
iu ir jo kliką, 
Darbo Partijos

Broli ir sese, 
nai balsuok šį
balsuok apgalvotai, naudingai 
demokratijai.

Dubinskiniai Atmetė 
Raginimą Sudaryti 

Vieningą Partiją

square 
dubinskiniams, bet 

nepriėmė, norėdami 
ir savo klikutės ir 
naudai kontroliuoti

parvyko iš 
Jonas Ba- 
dienų (su

Praeitą savaitę parvyko na
mo pas tėvus karys Jonas Si
manavičius, sūnus Simanavičių, 
kurie turi užeigą ant kampo 
So. 5-tos ir H ewes St.

šią savaitę Jonas išvažiuo
ja atgal tarnybon.

Tuo pat laiku 
Camp Grant, 111., 
rauskas dešimčiai
kelione) pasimatyti su pažįs
tamais. Abu kareiviai gerai at
rodo.

Pereitą penktadienį parvy
ko iš New London karinės ofi- 
cierių mokyklos Edwardas 
Rutkūnas, sūnus žinomųjų Li- 
tuanica Square valgyklos sa
vininkų. Studentai, sakė Rut
kūnas, dabar dirba labai sun
kiai, stengiasi prisidėti sau ko 
daugiausia karinio mokslo ko 
trumpiausiu laiku. Rutkūnas 
atostogų turi apie desėtką die
nų.

nugalėjimui 
dubinskiniai 
Tokiais juos 
ir pačių du-

jėgų, o 
skaldo.
parodo 
draugai — Hearsto 
Daily News, Postas,

perša juos j 
vadovybę.
darbieti, būti-
antradienį ir

Stampos ir Punktai

%*
y

Annabella naujame Teatro Gildijos veikale “Ja- 
cobowsky and the Colonel,” komedijoj, vaidinamoj 
Martin Beck Teatre, 45th St., prie 8th Avė., N. Y.

Daržovėm Uždedama 
Lubos, Bet Aukštos

Penkiy Genty Fėras 
Laimėjo

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones "Slogos” kankina, kurie netinkamu 
maistu maitinasi, žiemą persivalgo, porsigeria, 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- 

j sitenkinę. Taipgi užlaikome "Diabetic ir
> j Reducing Diet” maistą, tikrai gero Wheat 

Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

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

7. Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.

8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.

9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus 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 šį 
mėnesj, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STR., BROOKLYN, 6, N. Y.

Kainų administracija pa
skelbė lubinės kainas keliems 
vaisiams ir daržovėms, viso 8 
produktam. Tačiau kai ku
riems iš 
pakėlimą 
nos yra 

! turguje.
Nežiūrint to, negalima būtų 

sakyti, kad uždėjimas lubų jau 
visai pablogina padėtį. Gali
mas daiktas, kad dabartinės 
kainos būtų buvusios kelerio
pai aukštesnės iki šio laiko, 
jeigu nebūtų bijota lubų. Fak- 
tinai, daugelio tų produktų 
kainos pernai šiuo laiku buvo 
aukštesnės už dabartines — 
buvo aukštesnės dėl to, kad 
tuomet dar nesitikėta lubinių 
kainų, o dabar tų lubų jau. bu
vo laukiama.

Lubinės kainos yra: obuolių 
j 23c svarui, bananų 13, svogū
nai 9c, arba 3 svarai už 25c, 
špinakai 15c, “snap beans” 
22c, žirniai 20c, morkos 10c 
už ryšuliuką, bulvės 5 .svarų 
maišelis 22c, Idaho rūšies 32c 
už 5 svarus.

žemiau paduodama keli pa
vyzdžiai kainų, kokios buvo 
pirm Kainų Administracijos 
pradėjimo nustatinėti lubas 
prieš apie metus laiko:

Bulvės nuo 6 iki 8 centų 
svarui, morkos 12-14c, 
iki 29c, “snap beans” 
39c, špinakai 17c.

Gesinant gaisrą 6 
bildinge, 507 W. Broadway, 
New Yorke, dūmais buvo pri- 
dusinti gaisragesiai George 
Blasius ir Albert Whitley, o 
trečias, J. Donoughue, sužeis
tas stiklais.

Tačiau
jų tos lubos reiškia 

kainų, lubinės kai- 
aukštesnes esamųjų

Penkių centų fėras, kaip at
rodo, pasiliks, kaip buvęs ne
ribotam laikui iki stambiųjų 
“real estate” interesai vėl iš
kels reikalavimą kelti fėrą. 
Miesto b u d ž eto komisija 
(Board of Estimate) pereitą 
ketvirtadienį nubalsavo fėro 
kėlimo visai nereikalauti.

Toji komisija sudaro miesto 
budžetui planus ir pagal juos 
miesto taryba ir majoras 
svarsto ir galutinai sprendžia 
budžetą.

Laike budžeto komisijos ra
porto, lankėsi stambiųjų neju- 
domų nuosavybių atstovų ma
sinė delegacija, vadovaujama 
buvusio miesto korporacijos 
advokato Paul Windels. Jis 
reikalavo, kad subway ir kitų 
miesto linijų fėras būtų pa
keltas.

Brooklyno Knygynui, Grand 
Army Plaza, padovanota rin
kinys 1,380 gabalų literatūros 
apie muziką. Ją surinko velio
nis P. Mittell, smuikos muzikos 
mokytojas.

Pereitą pirmadienį prakasi
mui sniego nuo svarbiausių 
gatvių ir skerskelių dirbo 6,- 
600 švaros Department© vyrų 
ir 1,382 mašinos.

2.

3.

sudarytos 
daržovės.

sveikumo

5.
6.

žirniai
29 iki

aukštų

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 6-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Metropolitan Fair Kent Ko
mitetas, atstovaująs stambiųjų 
namų savininkus, reikalauja 
leisti pakelti rendas 10 nuo
šimčių.

Raudonos stampos A8, B8, 
C8, D8, E8, F8 yra geros iki 
gegužės 20-tos. Stampos G8, 
H8 ir J8 įėjo galion kovo 26- 
tą ir bus geromis iki birželio 
18-tos. Jos visos vertos po 10 
punktų ir grąža už jas išduo
dama ne stampomis, bet “to- 
kenais.” Raudonosios stampos 
įeina galion po 3 kas dvi sa
vaitės.

Mėlynos stampos (kenuo- 
tiem vaisiam ir daržovėm) A8, 
B8, C8, D8, E8 geros iki ge
gužės 20. Stampos F8, G8, H8, 
J8 ir K8 įeis galion balandžio 
1 ir bus geromis iki birželio 
20-tos. Mėlynosios stampos 
taipgi kožna vertos 10 punk-' 
tų. . I

Cukraus stampa 30 gera ne
ribotam laikui. Stampa 31 įeis 
galion balandžio 1-mą, taipgi 
stampa 40 gera iki ateinančių 
metų. Su kožna perkame po 5 
svarus.

Batų stampos 18-tos pirmoj 
knygelėj laikas baigsis balan
džio 30-tą. Orlaivinė stampa 1 
trečioj knygelėj gera neribo
tam laikui.

Jiem Dar Negana Pelno

gyvenamų 
savininkai reikalauja 
Administracijos leisti 
rendas 10 nuošimčių 
negalėjimo išsiversti, 
didesnio pelno.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker nurodinė
ja, kad stambiųjų 
bil dingų 
Kainų 
pakelti 
ne dėl 
bet dėl

Kainų Administracijos nese
niai pravestas tyrimas padė
ties parodęs, kad apartmentų 
savininkai dabar turi 28 nuo
šimčius su virš daugiau įplau
kų, negu pirmiau, o patarnavi
mų duoda mažiau, tą pateisi
nant negalėjimu gauti darbi
ninkų, medžiagų ir t.t. Tad jų 
pelnas yra daug didesnis.

Mažesnių namų, esančių 
kiek geresnėse rezidencinėse 
sekcijose, įplaukos dar dides
nės, pakilusios iki 44 nuošim
čių dėl sumažėjimo skaičiaus 
tuščių butų ir dirbančių žmo
nių didesnio ištekliaus mokėti.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
1 " iQį STANLEY MISIŪNAS

/ SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
grand st.

Prie R.K.O. Republic Teatro

Nežiūrint didžiausių pastan
gų iš vieningumo Amerikos 
Darbo Partijoj šalininkų, Du- 
binskio - Rose - Counts - Al- 
fange grupė Darbo Partijoj at
sisakė sudaryti vieningą šlei
fą Darbo Partijoj.

Po visų kitų bandymų, ma
joras LaGuardia buvo kviestas 
abi grupes sutaikyti. CIO (su 
H ii Įmanu priešakyje) vado
vaujama Darbo Partijos sekci
ja majoro LaGuardijos pasiū
lymą tuojau priėmė, bet Du- 
binskio grupė atmetė.

Kokie Tie Dubinskiniai?
Dubinskinių pažiūros ir po

litinė linija amerikietiškuose 
reikaluose yra maž daug to
kia, kaip Strazdo - Grigaičio - 
Michelsono politika lietuviš
kais ir abelnais klausimais. 
Abieji niekina Sovietų Sąjun
gą, abieji kiekvieną jų smur
tiškai politikai- nepritariantį 
žmogų apšaukinėja raudonuo
ju, abieji svarbiausiu tikslu tu
ri kenkti žmonių vieningumui, 
abiejų mažos klikutės nori 
diktuoti visam svietui.

Majoro vyriausiu pasiūlymu 
buvo sudaryti sleitą, į kurį ga
lėtų įeiti visokiausių grupių ei
liniai nariai, nusileidžiant du
binskiniams iki to punkto, kad 
dubinskiniam nepageidauja
mos grupės vadai visai nebūtų 
statomi sleitan.

žodžiu, buvo pasiūlyta duo
ti teises savo portijoj visiems 
Darbo Partijos eiliniams na
riams. Atrodo, jog tai priimti
na kiekvienam teisingam žmo
gui, nenorinčiam ką nors smur
tu užgrobti, užvaldyti. Pasiū
lymas, kaip amerikonai sako,

buvo daugiau, negu 
and fair” 
jie plano 
pasigrobti 
reakcijos
visą Darbo Raitiją. Aišku, kad 
masės eilinių darbiečių tam 
nepritaria ir tą parodys išėji
mu balsuoti partijos valstiji- 
nio komiteto nominacijose šį 
antradienį, kovo 28-tą.

Balsavimai bus tose pačiose 
vietose, kur balsuojama valdi
ninkų rinkimuose. Valandos 
nuo 3 po piet iki 10 vakaro. 
Balsuoja tie, kurie užsirašė 
darbiečiais laike pereitų rinki
mų.

Jane Harvey, 18 m., gražuo
lė brooklynietė, prisipažinus 2 
kart bandžiusi padegti Frede
ric R. Harris ofisą, 27 Wil
liams St., New Yorke, kur ji 
dirbo. Ją pasiuntė į Bellevue 
ligoninę ištyrimui.

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIA1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
eteičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

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.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinė* 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

luozas Zeidaf
Havininkas

411 Grand St Brooklyn

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
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.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertakoi 

Laidotuvių Direktorių 
Lšbalsamuoja Ir laidoja *♦> 

visokių kapinių
KELTUI ŠERMENIM 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius •» Ra 

dėtas veselijom, krikštynon 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

DR. ZINS
110 East I6th Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
■ ■„—u , iLITUANICA SQUARE RESTAURANTGERIAUSI GĖRIMAI IR

282 Union Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreėn 4-8864

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

’'f'

>




