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RAUD. ARMIJA PASIEKĖ ČECHOSLOVAKIJOS SIENA, SAKO NACIAI

“Argentinos Liet. Balse” (š. 
m. sausio 13 d.) skaitau:

“Buenos Aires dienraščio 
“La Nacion” laidoje iš 24-12- 
43 tilpo tokis Reuterio telegra
fo agentūros pranešimas:

“75,000 lietuvių reikalavi
mas. Maskva, 23 (R). — Vie
tinė radio stotis pranešė, kad 
75,000 lietuvių, atstovautų de
mokratinių lietuvių organiza- 
cijų konferencijoj, įvykusioj ]u _ amerikiečiu armija 
New Yorke, pasiuntė USA uz-, ‘ -u įu ‘ nubloškg
šienui reikalu ministenui Cor-1 . P . ,. , ,
dell Hull’ui telegramą, kurioje 1 skiečius vieną mylią atgal 
reikalaujama, kad tuč tuojau P*’ ateme is jų ginkluotą 
būtų atšauktas Lietuvos, Latvi- Marrone kalną, 13 mylių į 
jos ir Estijos buvusių fašistinių šiaurvakarius nuo Cassino. 
atstovybių pripažinimas.” j Tai 5,840 pėdų aukščio kal- 

--------  ,nas. Iš čia talkininkai grę-
Dienraštis “La Nacion” Ar-! šia naciams šonan Cassino 

gentinoje vaidina tokią rolę, srityje, 
kaip Jungt. Valstijose New j 
Yorko “Times.”

Reiškia, apie Demokratinių

ITALIJOJ TALKININKAI 
PAĖMĖ KARINĮ KALNI

Neapolis. — Penktoji an-‘atakų prieš karinius vokie
čių taikinius Italijoj. Nacių 

I artilerija smarkiai bombar- 
Idavo anglų pozicijas ryti
nėje Italijoje.

Atimta iš Vokiečių Očakovo 
Tvirtove; Nukirstas Jiems

Odessos - Kišiniovo Gelžkelis

SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
JAU ARTI ODESSOS

1943 m., gruod. 18-19 dd.,
New Yorke, ir jo nutarimus iš
girdo visas pasaulis. Apie jį 
buvo kalbėta per Maskvos ra
diją, apie jį rašė Tarybų Są
jungos spauda, apie jį išsiun
tinėjo pasauliui žinią didžioji 
Anglijos žinių agentūra Reu
ters; ta žinia pasinaudojo ne 
tik Argentinos spauda, bet, 
aišku, ir visų kitų Lotynų 
Amerikos kraštų spauda, kurią | 
Reuteris aptarnauja.

Tiesa, atstovaujamųjų Su
važiavime organizuotų lietuvių 
skaičius sumažintas, bet tai 
nieko. Svarbu, kad mūsų žo
dis, tartas New Yorke, buvo 
išgirstas ne tik Jungtinėse
Valstijose, bet visame pašau- :gus atgal nuo Šio vieškelio.

| Japonai privertė anglus 
pasitraukt iš Tiddimo, vie- 

p. Bago- no barinio anglų centro 
padaryto j purmojmy]įų į pietus 
S1OS ie' nuo Imphalo. Bet Anglijos 

generolas Auchinleck, tal- 
ikininkų komanduotojas In-

Times” (kovo sakė, kad japonų lai
mėjimas Tiddim srity j ne
sudaro rimto pavojaus 
šiauriniai - rytiniam Indi
jos kampui.

Japonai neatlaidžiai ata
kuoja anglus ir jų karius 

___ _ indėnus ties Palei, į pietus 
nemačiusių nuo Imphalo, Indijoj. Japo-

Anzio ruože, į petus nuo 
Romos, amerikiečiai ir an
glai atmušė kelias vokiečių 
atakas. Paskui naciai štur
mavo talkininkus ir truputį 
pasistūmė pirmyn.

Anglų - amerikiečių lėk
tuvai padarė 1,000 pavienių

Amerikiečiai per Klaidą 
Atakavo Šveicariją

Berne, Šveic. — Ameri
kos lėktuvai, bombarduoda
mi nacių miestus pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje, per 
klaidą numetė bombų į pa- 
sieninį Šveicarijos miestelį 
Schammshauseną, naktį ir 
audroj. Užmušė 50 šveica
rų, sužeidė 150. Šveicarija 
reikalauja atlyginimo už 
juos ir nuostolius.

Japonai Atėmė iš Anglu Derybos Tarp Ameri- 
Tiddimą; Anglai Sako, kos, Sovietą ir Anglijos 

Tai Dar Nepavojinga ; Dėlei Oro Linijų Uk-
vo-

New Delhi. — Japonai, 
200 mylių frontu įsiveržę iš 
Burmos į Indiją, buvo per
kirtę vieškelį tarp svarbių 
Imphal ir Kohima miestų. 
Paskui anglai atmušė prie-

Dėl neapgalvoto 
čiaus pareiškimo, 
Keleivyje, skaitykite 
nos editorialą.

New York
31 d.) rašo:

“. . .Komunistinė valstybė 
išauklėjo armiją, kuri geriau 
vadovaujama ir veikiausiai 
geriau aprūpinama reikmeni
mis negu vokiečių, ir kuri pa
jėgė be pertraukos vesti per 
devynis mėnesius ofensyvą.

“Sūnūs vyrų, i
reikalo kariauti 1917 ir 1918 nai taipgi užėmę pozicijas 
metais, pasirodė tokiais pasi- tik UŽ desėtko mylių ntlO 
ryžusiais kovotojais, kokius Imphalo, keturių vieškelių 
pasaulis retai kada nors yra mazgo.
matęs. Iš imperijinių 1917 me- --------------------------------------------------
tų puvėsių išaugo nepapras
tai stipri pajėga.”

Viskas, ką čia “Times” sa
ko, yra tiesa, tik gaila, kad 
nei šis dienraštis, nei dauge
lis kitų, jam panašių, to nega
lėjo pamatyti iki šių dienų, 
kai Raudonoji Armija pasiekė 
Balkanus.

Jei “Times” redaktoriai ir 
jų kolegos Amerikoje būtų tą 
supratę seniau, veikiausiai 
šiandien nei karo nebūtų.

Visai maža, palyginti, gru
pė žmonių Amerikoje (dau
giausiai komunistai) per me
tų eilę kartojo ir kartojo, jog 
Tarybų Sąjunga yra milžiniš
ka pajėga, išauklėjusi naują 
žmogų, naują visuomenę, su 
ja, kaipo su tokia, reikia skai
tytis, su ja Amerika turėtų iš
vien veikti agresoriams suval
dyti, karo pavojui pašalinti.

Deja, tos mažumos balsas 
nebuvo išgirstas. Dėl to šian
dien tenka aukoti ant karo 
aukūro milijonai žmonių gy
vybių.

Na, bet gerai, kad nors da
bar toki, kaip New York “Ti- 
meso” redaktoriai susipranta 
ir prisipažįsta klydę.

Washington.— Specialiai 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos pasiuntiniai neužilgo 
pradės derybas su Ameri
kos atstovais Washingtone 
apie tarptautines šių trijų 
kraštų lėktuvų linijas po 
karo. Tarp kitko, jie svar
stys ir spręs taisykles, pa
gal kurias vieno krašto lėk
tuvai galės naudotis aikš
tėmis ir aptarnavimais ki
tame krašte.

Tuos klausimus apspren- 
dus tarp Amerikos, Sovie
tų ir Anglijos, paskui būsią 
pasitarimai su Kanados, 
Chinijos,'Australijos ir Ho- 
landijos atstovais kai dėl 
tarptautinių oro linijų vei
kimo po karo.

Naciai skelbia, kad So
vietai įtūžusiai atakuoją 
juos ir ties Pskovu, arti 
Latvijos, ir ties Mogilevu, 
Baltarusijoj.

London.— Raudonoji Ar
mija ir Sovietin. Juodosios 
Jūros marininkai šturmavo 
ir atėmė iš nacių Očakovo 
miestą su senovine tvirtove 
ir prieplauka. Sovietų jėgos 
dabar iš Očakovo kontro
liuoja Bugo ir Dniepro u- 
pių žiotis.

Očakovas stovi šiaurinėje 
Juodosios Jūros pakrantėj, 
38 mylios į rytus nuo di
džiojo Odessos uostamies
čio. Iš Očakovo galės ir so
vietinis karo laivynas veik
ti prieš hitlerininkus Odes- 
soje.

18-me šimtmetyje rusai, 
komanduojami garsiojo sa
vo pulkavedžio maršalo 
Suvorovo, atėmė Očakovo 
tvirtumą iš turkų.

šeštadienio žiniomis, rau
donarmiečiai pietinėje 
rainoje atkariavo nuo
kiečių Sipotiany miestą su 
stočia geležinkelio, einan
čio į Kišiniovą, sovietinės 
Bessarabijos sostinę, ir į 
Jassy, Rumunijos geležin
kelių mazgą,esantį už aš
tuoneto mylių į vakarus 
nuo Prut upės. Šia upe ru- 
bežiuojasi Rumunija su 
Moldavijos Sovietų Respub
lika.

Gręsia Spąstai šimtam 
Tūkstančių Vokiečių

Užimdami Sipotiany, So
vietai nukirto svarbiausią 
geležinkelį naciams pasi
traukt iš pietinio Ukrainos 
kampo į Rumuniją. O tame 
kampe esą iki 200,000 hitle
rininkų, kuriem gręsia ap
supimas iš Sovietų pusės.

Vokiečiai ir rumunai taip 
sumišę bėgo nuo Očakovo 
linkui Odessos, kad paliko 
traukinius, pilnus prikrau
tus ginklų, amunicijos ir 

maisto.
Švedijos spaudai praneši- jos.

mai iš Berlyno sako, kad 
Raudonoji Armija visomis 
pusėmis apsiautė Stanisla- 
vovo miestą, geležinkelių 
centrą, vakarinėje Ukrai
noje, tarp aukštutinės Prut 
upės tėkmės ir Dniestro u- 
pės Karpatų priekalnių sri
tyje. Tie pranešimai teigia, 
jog vokiečių padėtis Stanis- 
lavove yra baisi. Menama, 
kad Sovietai greitu laiku 
užims tą miestą, per kurį 
eina didysis geležinkelis iš 
Černovico į Lvovą, Varša- 
vą ir į vidurinę Europą.

Rumunija oficialiai skel
bia, jog Sovietų kariuome
nė keliose vietose persimetė 
iš Moldavijos į pačią Ru
muniją per aukštutinę 
Prut upės tėkmę. Raudono
ji Armija jau per 85 mylias 
yra užėmus rytinius tos li
pęs krantus.

Sovietų vyriausybės laik
raštis Izviestija patarė Ru-

London, bal. 2. — Berly
no radijas kelis sykius kar
tojo, kad Raudonoji Armi
ja prasiveržus per Totorių 
tarpkalnę Karpatuose į ry
tinį Čechoslovakijos kam
pą, kuris vengi-ų užimtas.

Sovietų kariuomenė atė
mė iš nacių Kobylevo mies
tą, 24 mylios į rytus nuo 
Odessos uosto ir Serbką, 33 
mylios į šiaurius nuo jo. 
Kai kur Sovietam telieka 
20 mylių iki Odessos.

vietų kariuomenė gręsia 
galutinai užkirst pabėgimų 
vokiečiams 1,000 ketvirtai
nių mylių plote Kamenec .- 
Podolsko kilpoje.

Smūgiai Naciams Lin
kui Kišinevo

KILPOS UžVERžIMAS 
VOKIEČIAMS

Įsiveržus į Chotiną, So-

London. — Grumdamasi 
artyn Kišinevo, Bessarabi- 
jos didmiesčio, Raudonoji 
Armija per dieną pagrobė 
19 vokiečių tankų, virš 100 
kanuolių, 1,270 trokų, 18 
gravežių ir 300 vagonų su 
ginklais ir amunicija.

I

Plaukiam, Kur Norim Rooseveltas Nepasirašė 
Prieš Japonus, Užreiš- Kongreso Tarimo Dėl 

kė Ministeris Knox Karią Balsavimų
Chicago. — Čia kalbėda- Washington. Prezid

J. CLO Ui O JA VlUOllja jJd, LCLL C 1111“° * . * | v

munijai skubėt pasitraukt mas, Jungtinių Valstijų ,ka-j Rooseyeltas be savo parašo 

munų valdžia gaišuos, tai nisteris) Frank Knox . pri- ti įstatymu dėlei karių bal 
Raudonoji Artnija,'-supran- įminė, kad Amerika turi ra- savimo. J as tarimas supan' 
tama, viesuliškai šluos Ru-!miaJame Vandenyne 50 lėk- čioja x

iš Hitlerio karo. Jeigu ru-

mumiją visu frontu.

Suomija Vėl Prašosi 
Sovietų Taikos

Stockholm, šved. — Neo
ficialiai pranešama, kad su 
naujais Sovietų taikos siū
lymais sugrįžo iš Maskvos 
Paasikivi, buvęs Suomijos 
premjeras. Sovietų sąlygos 
taikai dabar esančios leng
vesnės, negu pirmiau.

London. — Čechų bata
lionas po Raudonosios Ar
mijos vėliava kaujasi Kar
patų kalnų fronte prieš vo
kiečius, arti Čechoslovaki-

ro laivyno sekretorius (mi- leido kongreso tarimui tap-

vietinėmis paskirų
jtuvlaivių, nuo kurių pakil- valstijų taisyklėmis karių 
darni orlaiviai atakuoja ja
ponus.

Amerikos 
i tame vandenyne 
yra tokios galingos, kad 
“mes plaukiame, kur mums 
patinka, ir tik norime, kad 
japonai mėgintų pasiprie
šint,” pareiškė Knox.

Pirm karo Amerika tu
rėjo tik 160,000 jūreivių ir 
8,000 laivyno oficierių, o 
dabar Jungtinių Valstijų 
laivyne yra daugiau, kaip 
3,000,000 jūreivių ir oficie
rių, — pranešė Knox.

balsavimus rinkimuose.
i Prezidentas sako, nežinia, 

laivyno jėgos!ar su šiuo įstatymu ar be 
! abelnai jo galėtų daugiau karių

balsuoti.

Vengrai Pasiduodą bei 
Masiniai Bėgą

Slaptas vokiečių radijas 
Atlantik pranešė, jog Kar
patų kalnyne vengrų ka
riuomene ištisomis kuopo
mis su savo oficieriais pasi
duoda Sovietams arba ur
mu bėga iš tarpkalnių.

Nurnbergą bombarduo
dami, amerikiečiai, esą, už
mušę 7,000 vokiečių.

Naciai sumišime bėga at 
gal Odessos fronte.

SOVIETAI PAVARĖ JAPONUS IŠ ŠIAURINIO SACHALINOr i .

Maskva. — Sovietų vy
riausybė privertė Japoniją 
atsisakyti nuo 1925 m. pa
darytos sutarties, pagal ku
rią Sovietai už tam tikrą 
atlyginimą buvo davę ja
ponam leidimus - koncesi
jas išnaudot žibalo versmes 
ir angliakasyklas didesnio
jo je, šiaurinėje pusėje Sa
chalino salos. Ši sutartis 
buvo padaryta iki 11970 me
tų, taigi ji atšaukta 26 me
tais anksčiau.

Sovietai sakė Japonijai: 
Jeigu jūs norite panaujint 
žvejybos sutartį, dėlei lei-

0

Keleivio redaktorius mėgda
vo dažnai plepėti, būk Rau
donąją Armiją vadovauja nie
kas daugiau, kaip “patfeibe- 
liai” (saržentai). Jie, girdi, ne
mokyti. Kas kita nacių gene
rolai: jie mokyti ir sugabūs!

Gal atsiras prašmatnesnių 
Keleivio skaitytojų, kurie pa
klaus p. špygos kavalieriaus, 
ką jis dabar turi pasakyti dėl 
to? , . , i

j
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1

1 jt

Ą

į

dimo japonams žvejoti kai 
kuriuose sovietiniuose Si
biro vandenyse, tai turite 
atsisakyti nuo anglies ka
simo ir žibalo traukimo 
šiaurinėje Sachalino dalyje 
ir abelnai pasitraukti iš bet 
kokių biznių tenai.

(Po karo tarp Japonijos 
ir carinės Rusijos, du pieti
niai penktadaliai Sachalino 
salos buvo užleisti Japoni
jai, o trys šiauriniai Sacha
lino penktadaliai pasiliko 
Rusijai. Kai po praeito pa
saulinio karo, po buvusių 
talkininkų įsiveržimų ir na
minių pilietinių karų Sovie
tai buvo nusilpę, tada ja
ponai įsidrąsino užimt ir 
šiaurinę Sachalino dalį. Bet 
iki 1925 m. Sovietų Sąjun
ga tiek sustiprėjo, kad ja
ponai pasijuto priversti ap
leisti tą sovietinę Sachalino 
sritį. Tuomet ir buvo pada
ryta sutartis, leidusi japo
nams traukt iš žemės žiba
lą ir kast anglį šiaurinėje 
tos salos dalyje.)1

TAI SOVIETŲ STIPRY
BĖS ŽENKLAS

Kad dabar panaikinta mi
nimoji sutartis, dėlei to ra
šo Izviestija, Sovietų vy
riausybės laikraštis:

“Tatai reiškia sudrūtini- 
mą Sovietų Sąjungos tarp
tautinės pozicijos ir užsie
nin. Sov. politikos, kuri atsi
žvelgia į savaimingas sąly
gas, kurias sudaro kariniai 
mūsų talkininkų veiksmai 
Ramiajame Vandenyne” 
prieš Japoniją).

NAUJOS SĄLYGOS
Atšaukus senąją sutartį 

dėlei šiaurinio Sachalino, 
Japonija dabar pasirašė se
kamą naują sutartį:

Japonai perveda Sovie
tam šiaurinėje Sachalino 
dalyje visas angliakasyk
las, žibalo traukimo įmones 
ir dirbyklas, visus jų įren
gimus, medžiagas, prietai
sus bei jų dalis, maistą ir 
važiuotės įrengimus. Už tai 
Sovietai sutinka sumokėt

Japonijai 5,000,000 rublių, 
ir po dabartinio karo par
duot Japonijai po 50,000 to
nų žibalo per 5 metus. Už 
žibalą japonai turės mokėti 
tokias kainas, kokiomis jis 
abelnai pardavinėjamas.
DVIGUBAS ANTAUSIS 

JAPONIJAI
Associated Press, ameri

kiečių žinių agentūra, nu
rodo, kad japonų karui buvo 
labai svarbu šiaurinio Sa
chalino žibalas ir anglis. 
Taigi Sovietai, priversdami 
japonus apleist žibalo ir 
anglies įmones toje Sachali
no dalyje, kirto Japonijai 
dvigubą smūgį — ir kari
niai - medžiaginį ir diplo
matinį. Taip sako ir Ame
rikos radijas ir įvairūs 
Jungtinių Valstijų ir' Ang
lijos politikai.
APSIGAVO JAPONAI, 
PASITIKĖDAMI VOKIE

ČIŲ LAIMĖJIMU
1941 m. balandžio 13 d., 

kuomet Japonija darė be-
4 ' ' -i--'"' ' , ' ■ !:

pusiškumo sutartį su Sovie- sutartį su Japonija, Sovie
tai neleido jiems žvejoti 
ties Olutorskio Iškyšuliu, 
ties rytiniu 'Kamčatkoą 
pussalio kraštu ir Vladivo
stoko srityje.

Uždraudimas japonams 
žvejoti tose srityse yra a- 
merikiečiams apsauga Alia
skoj ir Aleutuose ir atėmi
mas japonam progos šnipi
nėti prieš amerikiečius į 
šiaurius nuo Paramuširu ir 
kitų Japonijos 
lų.

Talkininkų 
sveikina tatai, 
bią Sovietų paramą Jungti
nėm Tautom Tolimuosiuo- 
se Rytuose prieš Japoniją.

Už žvejybos gi teisę kito
se vietose japonai turi auk- j 
su Sovietam užmokėti, ir ' 
tai 6 procentais daugiau, a 

Inegu iki šiol.
-------------------į

London, bal. 2. — Angli- |
jos bombanešiai naktį vėl '*
atakavo vakarinę Vokieti
ją ;

tais, tai japonų užsienio 
reikalų ministeris Matsuo- 
ka raštiškai prižadėjo Mas
kvoj, kad japonai po kelių 
mėnesių pasitrauks iš savo 
koncesijų šiauriniame Sa
chaline. Tatai Japonija pa
skui raštiškai patvirtino 
per savo ambasadorių Ta- 
tekavą Maskvoj, 1941 m. 
gegužės 31 d. Bet Japonija 
nevykdė savo pasižadėjimų. 
Nes japonai tikėjosi, kad 
Hitleris greitai sumušiąs 
Sovietus.

“Bet dabar Raudonosios 
Armijos pasisekimai kovoj 
prieš hitlerinę Vokietiją ir 
mūsų talkininkų karinių 
veiksmų išvystymas” jau 
gana prablaivė japonus, kad 
jie, pagaliaus, liko privers
ti išpildyt savo prižadus, 
kaip rašo Izviestija.
ŽVEJYBOS APRIBOJI

MAS JAPONAMS — 
PARAMA AMERIKAI 
Panaujindami žvejybos

*

*
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Kurilų sa

diplomatai 
kaipo svar-
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Maršalo Tito Įtaka Augs.
Mus pasiekė reikšminga žinia iš Bari, 

Italijos: Amerikos kovūnai, specialiai 
paruošti partizaniniam karui, muša vo
kiečius Jugoslavijoje. Jie veikia išvien 
su maršalo Tito partizanais, juos Jugo
slavijos žmonės dėl to labai myli ir ger
bia. Amerikiečiai mokosi slavų kalbos, o 
slavai — amerikiečių.

Amerikiečių kovūnų vadas pasakė: •
“Patys savo akimis pamatę maršalo 

Tito patrijotų nuveiktuosius darbus, 
mes juos didžiai įvertiname...”

Nuveiktieji maršalo Tito vadovauja
mų partizanų darbai, be abejo, yra mil
žiniški.

Prieš arti metus laiko maršalo Tito 
partizaninė armija Amerikoje buvo nei
giama, nepaisoma. Tik nedidelis, paly
ginti, skaičius žmonių tuomet stovėjo su 
Tito. Kiti jį šmeižė, ir šmeiždami kėlė 
į aukštybes Michailovičių.

Mūsų dienraštis buvo vienas pirmųjų 
laikraščių Amerikoje išstojęs prieš re
akcininką Michailovičių ir jo garbinto
jus. Mes rėmėme maršalą Tito.

Bet tai ne viskas. Atsiminkime, kad 
nuo dabar Jugoslavijos partizanų eilės

Su Raudonosios Armijos artėjimu į 
Balkanų pussalį, žmonių viltys stiprės, 
pasirįžimas kovoti ir greičiau laisvę lai
mėti augs, partizaninio karo, žmonių 
karo, liepsnos nušvies mėlynąją Balkanų 
padangę.

O su tuo didės prestyžas ir paties pa- 
trijotų patrijoto, maršalo Tito!

Bereikalingas p. Bagočiaus 
T riukšmas

Kaip kultūringoje demokratinėje vi
suomenėje, taip kultūringoje demokra
tinėje organizacijoje, renkant pareigū
nus, kai atsiranda skirtingos grupės su 
savo kandidatais, bandoma aiškintis 
pagrindiniai skirtumai tarp tų asmenų, 
kurie kandidatuoja į viršininkus. Vienas 
ir kitas kandidatas patiekia savo plat
formą, savo programą, kurioje įtraukia
ma jo, kandidato, pažiūros, tuo ar kitu 
klausimu, kurioje bandoma rimtai paro
dyti skirtumai tarp jo ir oponento.

Tokioje rinkimų kampanijoje (jei ji 
vedama organizacijoje), nariai susipa
žįsta su kandidatais, jų politinėmis pa
žiūromis, jų nuomonėmis ir, atėjus rin
kimų dienai, jie, pagal savo nuožiūrą, 
paduoda savo balsus už tuos kandida
tus, kurie, jų nuomone, gali tinkamiau
siai jų organizacijai vadovauti.

Jei rinkimų kampanija vedama tokio
je dvasioje ir tvarkoje, tai organizacijos 
nariai gauna progos plačiau susipažinti 
ne tik su kandidatais, jų atstovaujamo
mis grupėmis, bet *ir su problemomis, 
stovinčiomis prieš jų organizacijos akis.

Bet jei tokia kampanija mojamasi 
pravesti triukšmu, rėkimu, šmeižimais 
ir nepamatuotais įtarimais savo oponen
tui, tuomet ji ne tik neduoda nariams 
naudos, bet net padaro nepataisomos 
žalos.

Kaip tik panašia kryptimi dabar eina 
SLA pild. tarybos rinkimų kampanija.

Ir mums atrodo, kad didžiausiu šumo 
kėlėju, uoliausiu žmonėms į akis pelenų 
bėrimo ekspertu šioje kampanijoje pa
sirodo senasis SLA prezidentas p. Bago
čius!

Ponas Bagočius, rodosi, turėtų bent 
jau tą suprasti, kad rėkimu, triukšma- 
vimu, kaip žmonės sako, garsiu bliovi
mu, klausimo neišriši. Nes jei taip būtų, 
tuomet veršis turėtų pirmenybę visuo
meninių reikalų sprendime. Jeigu sykį 
kitą žmones “nubliausi”, ’’nublofinsi,” 
tai dar nereiškia, kad jau tu laimėjai ir 
esi tinkamas tai vietai, kurion per “blo- 
fą” pakliuvai.
« Imkim p. Bagočiaus paskutinį “pareiš
kimą”, (arba surikimą), padarytą Ke- 
leivy kovo 29 d. Ten kandidatas į SLA

prezidentus rašo, būk “dabar iŠeipa ko
munistų Laisve ir Vilnis su bolševikų 
‘sleitu’ ir pataria visiems savo pasekė
jams balsuoti už Laukaitį, Mažukną, 
Masytę ir Baltrušaitienę. Taigi ’ dabar 
jau aišku, kad ne Bagočius, kurį komu
nistai nuolatos plūsta, bet Laukaitis yra, 
Lietuvos išdavikų ir Susivienijimo prie
šų mylimas draugas ir jų kandidatas.”

Ar sąžiningas ir savigarbus žmogus 
gali šitaip rašyti?

Ne!
Visų pirmiausiai, nei Laisvė nei Vilnis 

niekur “neišėjo” su -’’bolševikų ‘sleitu’ ”, 
nes tokio sleito niekur nebuvo, jo niekas 
nei nematė. Juo labiau šitiedu dienraš
čiai niekur neragino SLA narius bal
suoti už Laukaitį. Atžagariai, andai 
Laisvės redaktorius rašė, kad, jei jam 
iš tikrųjų reikėtų pasirinkti už kurį as
menį balsuoti į SLA prezidentus, tai jis 
balsuotų už mažesnį blogumą, už p. Ba- 
gočių.

Bagočius skaitomas “mažesniu blogu
mu” už Laukaitį dėl to, kad pastarasis 
susirišęs su atvirais smetonininkais, kuo
met Bagočius kol kas švaistosi tarp sme- 
tonininkų, klerikalų ir socijalistų, kolio- 
damas komunistus, bjauriodamas tary
binę Lietuvą ir visą Tarybų Sąjungą. 
Bagočių išrinkus SLA prezidentu, nei 
klerikalai, nei socijalistai labiau dėl to 
nesustiprėtų, bet jei juo būtų išrinktas 
Laukaitis — tuomet smetonininkai tik
rai sustiprėtų.

Bagočius kaltina adv. Laukaitį, kam 
šis susidėjęs su Laisve ir Vilnimi. Gir
di, jis, Laukaitis, “yra Lietuvos išdavikų 
ir Susivienijimo priešų mylimas draugas 
ir jų kandidatas.”

Tai kita Bagočiaus makaulės išgalvota 
netiesa, tiesiog kvailybė. Adv. Laukaitis 
yra juk ne komunistų, ne Laisvės ir ne 
Vilnies “mylimas draugas ir kandida
tas”, bet smetonininkų, fašistų! Tačiau, 
Bagočius tą užslepia ir sužiniai meluoja, 
apgaudinėdamas SLA narius! Jis čia, 
vadinasi, mojasi bliovimu, blofu užrėkti, 
kad tik gauti sau daugiau balsų, kad 
tik kaip nors savo oponentą nugalėti!

Laukaitiniai kaltina Bagočių bičiulia- 
vimęsi su komunistais, o Bagočius, atsi
mokėdamas aniems, kaltina Laukaitį tuo 
patim. Tokios tų ponų “diskusijų” prie
monės !

Šitaip daryti nedora! Šitaip daryti ne
gražu !

Žodis dėl Lietuvos išdavikų. Bagočius 
vadina lietuvius komunistus, taipgi Lais
vę ir Vilnį Lietuvos išdavikais. Ar jis ži
no, ką plepa? Jeigu jam prisieitų tatai 
įrodyti, ar jis galėtų? Tokio pavadinimo 
mes negalėtume primesti net nei pačiam 
Bagočiui (kuris Lietuvos nevaldė ir to
dėl išdavystei atlikti neturėjo net pro-

Bagočius baigia savo “pareiškimą”, 
ragindamas SLA narius balsuoti už jį, 
Bagočių, Viniką, Mockų, Biežį ir kt.

Laukaitis taipgi ragina savo pasekėjus 
balsuoti už tuos pačius asmenis, už Vi
niką, Mockų, Biežį ir save!

Vadinasi, tuo klausimu jiedu nesiski
ria, nors čia, rodosi, Bagočius turėtų pa
daryti skirtumą, kadangi tie trys asme
nys yra smetonininkai, — du iš jų Sme
tonos ordinuoti kavalieriai, kuomet jis 
save vadina demokratu. Bet ne!

Tas ir parodo, kokis Bagočiuje vieš
patauja beprincipiškumas, kaip jis įsiki
busiai tik bando laikytis “šiltos vietos”, 
kaip jis mojasi švaistytis nešvankiais žo
džiais į tuos žmones, kurie jam padaro 
pastabų dėl jo blogos elgsenos.

Bjauriodamas Mažukną, adv. Masytę, 
d-rę Baltrušaitienę, komunistus, jis ma
no tuo būdu pasigaus “ekstra balsų” nuo 
savo oponento. Bagočius, mat, yra įsiti
kinęs, kad demokratinio nusistatymo S. 
L. A. nariai visvien už jį paduos savo 
balsus, kadangi jie nenorėsią balsuoti už 
Laukaitį.

Well, ateitis parodys, kaip ten (bus. Ga
li būti net ir taip, kad savo tokia įkyria, 
netaktiška elgsena, savo žioplumu ir 
pernelyg dideliu pasimojimu “laikytis 
vietos”, Bagočius gali sukelti SLA narių 
daugumą prieš save, nepaisant to, kad 
jo. oponentas yra susirišęs su atvirų 
smetonininkų grupe!

Vienas dalykas dabar turėtų būti aiš
kus: busimuosiuose (1946 m.) SLA pild. 
tarybos rinkimuose demokratinio nusi
statymo žmonės būtinai turėtų turėti 
savo kandidatų sąrašą.

Šiemet gi, SLA nariai privalėtų išrink
ti vice-prezidentu J. K. Mažukną (kurį 
Bagočius, Grigaitis ir Michelsonas ir tū
li smetonininkai pasirįžo išėsti iš. pild. 
tarybos), adv. St. Masytę — sekretore, 
ir dr. Johanną Baltrušaitienę — dąkta- 
re-kvpįtęją.

■ ■

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KODĖL NEDUOT LIETU

VOS ŽMONĖMS VISŲ 
TEISIŲ?

Amerika ir Vienybe kar
štai ginčijasi, kas kokios 
Lietuvos nori: • “katalikiš- 
kos”, “socialistiškos” ar. 
“lietuviškos”. O tas disku
sijas pradėjo smetonįriin- 
kas Žadeikis, kuris smeto
nininkų suvažiavime paša-f 

. kė, kad jo politinės vieros 
žmonės nori lietuviškos 
Lietuvos, o visi kiti visokių 
kitokių Lietuvų. Amerikai 
tas nepatiko ir Laučka tvir
tina, kad ir “katalikiška” 
Lietuva gali būti “lietuviš
ka” Lietuva!

Tos jų diskusijos labai 
panašu į dviejų plikių ban
dymą vienas kitam plaukus 
nurauti nuo galvos.

Vienas dalykas, tačiau, 
vertas dėmesio, būtent, tas,, 
kad jie pamiršta Lietuvos 
žmones. Laučka ir Tysliava 
nuspręs, kokia Lietuva turi 
būti ir tokia jinai turės bū
ti! Kam čia svarbu, kad 
Lietuvoje gyvena apie trys 
milijonai žmonių, kad gal ir 
jie kartais panorėtų tarti 
savo žodį apie Lietuvos li
kimą, apie jos ateitį. Jiems 
visai neapeina, kad tie žmo
nės jau aiškiai, atvirai, de
mokratiškai pasisakė 1940 
metais, kokios Lietuvos jie 
nori, būtent, socialist! nės- 
tarybines. Jie tuomet pasa
kė, kad, jų supratimu ir į- 
sitikinimu, tokia Lietuva y- 
ra lietuviškiausia ir geriau
sia Lietuva. Kryžiokams 
Lietuvos žmonių nei valia, 
nei balsas visai nesvarbu.

Kovo 31 d. Vienybėje 
pasiėmęs balsą Vytautas 
Abraitis, gana žymi smeto
ninė fišė, ir smarkiai gina 
Žadeikio “lietuvišką Lietu
vą” prieš visas kitas Lietu- 
vas. Žadeikis, žinoma, turė
jo mintyje smetonišką Lie
tuvą. Jokių kitokių Lietuvų 
jis niekados nepripažino ir 
nepripažins.

Abraitis, pritrukęs, ma
tyt, kantrybės ir argu
mentų, pagaliau sako, kad 
Lietuvos vidujinė santvar
ka jam ir jo kolegoms nebe
svarbu. Jis sako:

Mus šiandien visiškai ne
domina klausimas, kaip jie 
nusitars tvarkyti savo vi
daus gyvenimą... Jei, pa
vyzdžiui, jie nusitars, kad 
Lietuvoj panaikinamą pri
vatine nuosavybė, arba kad 
vieno ar kito tikėjimo ide
alai yra ir viena iš valdžios 
viešųjų funkcijų, o tų ide
alų skiepytoj ai yra kartu ir 
tų valdžios funkcijų vykdy
tojai, arba atvirkščiai, nu
sitars, kad tikėjimas yra 
individualus reikalą^, ne— 
valstybinis, tai muins, A- 
merikos lietuviams, bus vi
siškai tas pats...

Gerai, kad Abraitis pasi
gaili Lietuvos žmonelių ir 
suteikia jiems teisę išspręs
ti vidujinės santvarkos po
būdį. Tai didelis progresas 
nuo brukimo Lietuvos žmo
nėms smetonizmo. žadeikis 
ir Tysliava turėtų už tai 
Abraitį smarkiai išbarti.

Bet Abraitis, kaip ir visi 
fašistai, klerikalai ir men
ševikai, tiems Lietuvos 
žmonėms nori atimti kitą, 
taip pat svarbią ir pamatinę' 
teisę. Jie, pavyzdžiui, nesu
tinka, kad Lietuvos žmo
nėms būtų leista taipgi iš
spręsti klausimą Lietuvos 
santykių su kitomis valsty
bėmis ir tautomis.

Sakysime, Lietuvos žmo
nės, rimtai pagalvoję, priei
na išvados, kad Lietuvai 
bus sveikiausia, kad jos ne
priklausomybė bus geriau
sią užtikrinta, kad jos eko-

nominis ir kultūrinis prog
resas bus daug smarkesnis, 
jeigu jinai bus dalimi di
džiosios Tarybų . Sąjungos 
(Jie taip yra nuta
rę 1940 metais). Mes, kurie 
pripažįstame pilną laisvę ir 
teisę Lietuvos žmonėms 
spręsti Lietuvos vidujinę e- 
konominę ’ ir politinę san
tvarką, taipgi pripažįstame 
jiems pilną teisę nustatyti 
Lietuvos santykius su kito
mis šalimis. Vadinasi, mes 
pripažįstame Lietuvos žmo
nėms visas teises visais 
Lietuvos reikalais." Tai jų 
reikalas, ir tiktai jų. Nie
kas kitas iš lauko neturi 
teisės jiems diktuoti, arb$ 
atimti iš jų bile kurią tei
sę.

Bet Abraitis ir kiti žmo
nių priešai tos teisės Lietu
vos žmonėms nepripažįsta. 
Jie nori jiems diktuoti. ,

NACIAI ŠNAIRUOJA 
LINKUI ŠVEDIJOS

•Švedijos karalius Gustav 
patarė Suomijai priimti So
vietų pasiūlytas paliaubos 
sąlygas. Švedijos spauda 
rimtai persergėjo Suomijos 
fašistinę valdžią, kad jinai 
grūmoja Suomijai sunaiki
nimu, jeigu atmes tas sąly
gas.

Aišku, kad vokiečiam to
kie Suomijai patarimai iš 
švedų pusės negalėjo patik
ti. Nacių / propagandistas 
Horn, diplomatinis radijo 
komentatorius, tiesiog pa
reiškė: ‘Dėlko ir kokia tei
se Švedija kišasi į anglų- 
amerikiečių - bolševikų tik
slus linkui Suomijos?” Jos 
tas kišimasis esąs nesude
rinamas su Švedijos drau
giškais. santykiais su Vo-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiama Laisvės 
Redakcija!

Šis paaiškinimas turėtų 
tilpti Naujienose, kur visi 
ant manęs šmeižimai tilps- 
ta. Naujienų redaktorius 
p. Grigaitis netalpino ma
no pirmiau pasiųstų jam 
paaiškinimų, kad yra su
daryta provokacija prieš 
mane ir esu šmeižiamas; 
p. Grigaitis nedavė nei at
sakymo, dėl • ko nėra vietos 
man Naujienose melams at
remti. Todėl kreipiuosi į 
Laisvės redakciją, prašyda
mas vietos šiam paaiškini
mui. Laike SLA viršininkų 
nominacijų ir rinkimų, Dar
gio uošvis, Bakanas, išsiun
tinėjo lapelius į SLA na
rius, visaip ■ mane niekinda
mas ir skleisdamas melus 
apie mane. SLA nariai iš 
skirtingų Pittsburgho kuo
pų, matydami Dargio ne
švarų ir neteisingą pasiel
gimą prieš mane, taipgi pa
siuntė lapelius į kuopas, 
paaiškindami apie “du kan
didatus iš Pittsburgho — 
Mažukną ir Dargį”.

Nespėjus tiems praneši
mams pasiekti SLA narius, 
kaip Naujienos ir Dargis 
pradėjo šaukti, 
“chuliganizmas”, 
a

Aš nuo savęs galiu pri
dėti: Dargių šeima man y- 
ra žinoma per 35 metus ir 
daug sykių esu matęs jų tė
vo paveikslą caro valdžios 
uredininko uniformoj. Tu
riu pridėti, kad man ne 
svarbu, kuom buvo Dargio 
tėvas ir k6kį darbą jis dir
bo.

Man buvo ir yra svarbu, 
kad Amerikos lietuvių or
ganizacijos nepatektų val
dymui tokiems, kaip P. 
Dargis, nes pas juos aš ma
tau saumylystę: dolerių 
vaikymąsi, garbės j ieškoji
mą ir, kad tą pasiekus, jie 
naudoja visokius pigiausios 
rūšies savęs pasigarsini- 
mus, o jeigu kas žodį 
prieš tai pasako, jie veda 
bjauriausi terorą prieš tą 
asmenį. Nematau, reikalo 
ant kitų visų Dargio šuka
vimų atsakinėti ir eiti į di
skusijas, nes tai būtų per 
pigu ir žema su tokiais 
žmonėmis turėti reikalo.

J. K. Mažukna.

Waterbury, Conn
Iš Darbo Lauko

U.S. Time Corp, darbinin
kai ir kompanija baigė dery
bas dėl naujos sutarties. De
rybos tęsėsi kelis mėnesius lai
ko, posėdžiaujant CIO atsto
vams ir kompanijos vadams. 
Darbininkai, su pagelba WLB, 
laimėjo, nors tas laimėjimas 
nėra taip didelis, imant atydon 
visko didelį pabrangimą.

Sutartis dabar nusako, ku
rie darbininkai pirmiau gavo 
po 75 centų į valandą, tai 
tiems pridėjo po 2 centus į 
valandą, o kurie gavo mažiau, 
kaip po 75c į valandą, tai 
tiems pakelta po 3 centus į va
landą. Algos pakėlimą kompa
nija turi sumokėti nuo sausio 
4 d., 1943 metų. Darbininkų 
ten yra iki 4,500, tai kompa
nija turi jiems išmokėti $400,- 
000 užvilktų algų.

Toliau kiekvienas darbinin
kas turi gauti po vieną savai
tę vakacijų su pilnu atlygini
mu, kuris jau išdirbęs metus 
laiko. Taipgi nutarta, kad vi
siems darbininkams, kurie lai
ke šio karo yra paimti į armi
ją arba bus paimti, tai kom
panija turi sumokėti mėnesi
nę algą. Unijai duokles turi 
atskaityti ir kiekvieną mėne
sį atmokėti.

Pirmiau gi atostogų savai
tę su alga gaudavo tik tie dar
bininkai/ ' kurie buvo išdirbę 
ne ntažiau 3-jų metų, unijai 
duokles atskaitydavo iš algos 
tik tų, kurie liuosa valia pasi
rašydavo tam sutartį. Naujai 
priimti darbininkai pirmiau 
turėjo dirbti už 55c į valandą 
vyrai ir 50c moterys, dabar 
bus 60 centų vyrams ir 55c 
moterims. Tokia tai nauja su
tartis.

Unijistas.

Šypsenos

i

kad tai 
daromas 

apšmeižimui Dargio”, ir 
kad Dargio tėvas šmeižia
mas 
tas, 
trumpa biografija 
kandidatų.

Naujienos sako: 
apšaukia p. ‘ Dargio 
“perkrikštu” ir caro val
džios uredininku...” Atrodo, 
kad tų pranešimų autoriai, 
kurie yra pasirašę, meluo
tų. Paimkim tą patį “Knyg
nešį”, iš kurio Dargis savo 
tėvą reklamuoja ir štai kas 
ten yra pasakyta: “Jonas 
Dargis iš Viekšnių mieste
lio, persikrikštijęs iš žy
dų...” Dabar kur čia tas 
melagingas “apšaukimas”? 
Kas blogo, kad P. Dargio 
tėvas ir buvo perkrikštas? 
Jeigu taip yra šaukiama 
Naujienose 
teisybę, tai kas nors yra 
pasislėpusio ir blogo, o tas 
visas blogumas: pasidaryti 
save “mučelninku,” kad ga
vus simpatiją nuo SlA. na
rių ir kad galėjus mane vi
saip įtarti ir susižuvauti 
daugiau balsų.

Kas link Dargio tėvo tar
nystes pas buvusią caro 
valdžią už uredininką, tas 
ir yra tikra teisybė ir ne
abejoju, kad bus tinkamai 
įrodyta tų, kurie gerai pa
žino Dargio tėvą Lietuvo
je.

o tais šmeižtais esą 
kad lapeliuose yra 

abiejų

“...Jie

už pasakyta

Laisvės Redakcijos Prie
rašas. — Mums rodosi, kad 

’ tokia propaganda, kokia 
dabar vedama SLA pild. ta
rybos rinkimų kampanijo
je, išėjo labai toli už bet 
kokių padorumo ribų. Pir
miausiai dėl Dargio tauty
bės ir jo tėvo: Povilas Dar- Il
gis neatsako už savo tėvo ! 
griekus, neigi jam galima ■ 
primesti tas faktas, kad jis 
kilęs iš žydų tautybės. Tė
vas gali būti vienokis, o 
vaikas — kitokis. Taip daž
nai esti. Lietuvoje yra tūk
stančiai (buvo prieš karą) 
žydų, ne tik gerų Lietuvos 
piliečių, bet kovojusių už 
lietuvių tautos laisvę ir dėl 
to net labai nukentėjusių. 
Todėl ir šiuose SLA pild. 
tarybos rinkimuose negali
ma maišyti rasizmo, nega
lima kišti semitizmo. Jeigu 
Dargį galima kaltinti, jeigu 
prieš jį tenka agituoti, tai 
ne dėl jo tautybės, bet dėl 
to, kad jis yra smetoninin- 
kas, jis eina išvien su viso
kiais lietuvių tautos prie
šais, yra remiamas visokių 
antisemitų, ir nesidrovi 
vartoti žemiausios rūšies 
priemonių prieš savo opo
nentus. Taip, mes matėme'

, Išaiškino
— Klausyk, Juozai, aš 

nesuprantu, kodėl parašy
ta, kad nuo Stanilių iki 
Trumpaičių yra trys kilo
metrai, o nuo Trumpaičių 
iki Stanilių 4 km.?

— Nieko čia' nepaprasto. 
Žiūrėk, nuo Kalėdų iki 
Naujų Metų yra savaitė, 

bet nuo Naujų Metų iki 
Kalėdų — 51 savaitė — at
sakė Juozas.

— Ką tu darytum, jei su
žinotum, kad rytoj mirsi?

— Dar šiandien iš tavęs 
atsiimčiau skolą.

TONIGHT!

'Look who's 
on my show

K. Mažukną ir manome, 
kad jis nešvarus. Tačiau 
smętonininkams - fašistams 
daug kas yra leistina ir 
naudotina, gi demokratinio 
nusistatymo žmonės priva
lo būti apdairesni ir savo 
propagandą turi 
švariai.

© Borden Co. PRESENTS

“BRIGHT IHTS of HEW YORK'

LOUIS SOBOL
FAMOUS COLUMNIST 

MASTER OF CEREMONIES

VINCENT LOPEZ
AND HIS ORCHESTRA

BONITA GRANVILLE
GLAMOROUS 

HOLLYWOOD STAR

IOAN EDWARDS
SINGING STAR OF 

"YOUR HIT PARADE”

EDDIE MAYHOFF
FEATURED CARICATURIST 
OF MUSICAL COMEDIES

WOR ★ 7:30-8
BUY WAR BONDS AND STAMPS
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DAR APIE HELICOPTER
LĖKTUVĄ

Kaip Elgiasi Naciai ir Japonai Belaisviai

Juo toliau, vis labiau iri žinojimo, 
labiau pasirodo praktiškes
niu orlaivis, 
a 

viai 
praktiškais karo fronte, nu-1 orlaivį “Helicopter 
leidimui tam tikrų reikme- bantį ore ant vietos, tary- 
nų. priešo užpakalyje; išgel- turn, jis ten tupėtų ant ko- 
bėjimui skęstančių, apsuptų kio nematomo stulpo, taip- 
kur leduose ir panašiai. gi bekylant į viršų stačiai, 

Orlaivininkai ekspertai kaip vieversiuką, ir besilei- 
tvirtina, jog apygabis as- džiant stačiai žemyn. P. B. 
niuo, išskraidęs 25 valandas Į----------------
besipraktikuojant, jau gali. Bakterijos, Ėdančios Geleži 
būti tokiu “orlaivinmku. I  
Mokinantis šiuo orlaiviu Yra bakterijų, kurios ėda 
skraidyt reikalaujama ke- geležį. Per septynis metus 
lėto dalykų: su orlaiviu ore jos gali praėsti storas gele- 
vartytis; sustoti ant vietos žinių vamzdžių sienas, kaip 
ir kaboti ore; skristi į prie- surado New Jersey valsti- 
kų ir atgal taip pat; pakilti jos žemdirbystės tyrinėji- 
ir nusileisti, na, ir be abejo, mų stotis Rutgers Univer- 
reikia bendro orlaivininko isitete.

Jeigu kam tenka būti 
vadinamas Bridgeporto Sea Side Par- 

Helicopter.” Šitokie oriai- ke, pajūryje, tad dažnai ga- 
dabar pasirodė esą Įima pastebėti iškilusį tokį 

” ir ka-

Pakliuvę vokiečiai ame
rikonams į nelaisvę, sako
ma, elgiasi mandagiai. Sy
kį vokietys pasidavė, po to 
jis jaučiasi belaisviu ir jis 
įsitikinęs, jog gyvybė jam 
brangiau už viską. Tačiaus 
visai kas kita su japonais. 
Japonas įsitikinęs, jog 
daug geriau numirti ar pa
čiam nusižudyti, negu būti 
kariniu kaliniu.

Tačiaus vokiečiai nepa
prastai užgrūdinti Goebbel- 
so propaganda. Jie įtikinti, 
kad New Yorkas buvęs ir 
tebesąs dažnai vokiečių 
bombarduojamas; taipgi jie 
įtikinti, jog beveik kiekvie
nas Amerikos laivas tam
pąs nuskandintas vokiškų

submarinų. Jie įtikinti, jog 
Hitleris galop pasiliksiąs 
karo laimėtoju, ir viso pa
saulio žmonės “triumfuosią 
jo laimėjimą.”

Vokiečiai myli ameriko
niškus cigaretus ir skun
džiasi, kad daugiau jų ne
gauna. Vokiečiai mėgsta a- 
merikonišką maistą ir jie 
skaniai jį sumaumoja, tik 
jie griežtai atmeta kukurū
zus (kornus). Jie mano, jog 
kukurūzai priklauso kar
vėms ir vištoms, bet ne 
žmonėms.

Be to, iš senesnių vokie
čių kalinių yra patyrusių 
medikų, kurie bent savus 
kalinius pilnai aprūpina 
medicinos reikalais.

Su japonais kitaip. Jie ne
paklusnūs; nepildo įsaky
mų, ir japonui daug geriau 
žuvies galva, negu lėkštė 
gero “steiko”. Taipgi japo
nas bandys kiekvienam 
žingsnyj ką nors sugadinti 
ar sabotažuoti, ir jis visada 
nusistatęs pasprukti, visai 
nepaisydamas, kad ir kulka

Vokiečiai kaliniai, ypa
tingai oficieriai, tačiaus, vi
sada planuoja pabėgimą 
taip pat; jie griebiasi įvai
rių gudrybių, vienok var
giai pavyko dar bent vie
nam ar kitam pasprukti.

Manoma Dūdomis Iš
traukti Išmatas

Daugelis Amerikiečių 
Blogai Minta

NAUJI “PIGŪS” NAMAI 
PO KARO

Jau kiek laiko atgal eks
pertai pradėjo planuoti, ar 
nebūtų galima dūdomis su 
oro pagalba ištraukti įvai
rias miestų išmatas.

Apskaičiuojama, jog A- 
merikoj dabar išmetama a- 
pie 100,000,000 svarų mais
to liekanų per dieną, taip
gi apie 50,000,000 svarų ki
tokių išmatų ir milijonai 
svarų pelenų.

Todėl manoma, kad gali
ma būsią įvest kiekvienoje 
virtuvėje tam tikra dūda, 
per kurią oras galėsiąs iš
traukti visokias išmatas.

45 iš kiekvieno šimto su
augusių amerikiečių nevar
toja kasdieninėje savo mi
tyboje tokių naudingų svei
katai vaisių, kaip tomeitės 
ir Grindžiai. 38 procentai 
beveik niekada nevalgo 
kiaušinių; 34 procentai ne
naudoja nei sūrio nei pieno 
(gal apart kavoj gaunamo 
jo trupučiai); 25 procentai 
nevalgo žalialapių nei gel
tonųjų daržovių; 12 pro
centų nevartoja mėsos nei 
žuvies; 8 procentai nenau
doja jokių vaisių nei bul
vių ; 3 procentai nevalgo

Tad būtų sutaupoma dau- Jpkjų produktų, pagamintų 
gelio darbininkų (išmatų iš čielų grudų ar jų miltų; 
išvežiotojų) darbas, kuris ? procentai taipgi nevarto- 
yra pusėtinai kenksmingas Ja vadinamos pastiprintos 
sveikatai, na, ir trokų bei duonos 
gazolino eikvojimas.

Pagaliaus, išskirsčius tas 
išmatas, galėsią degamą
sias medžiagas naudoti ku
rui arba elektros gamini
mui.

Iš namų tokios dūdos ga
lėsią būti plonesnės, bet ka
da jos sueisią į gatvę (su
prantama, jog tai bus po 
žeme), ten jau būsią iki 12- 
kos colių storumo.

Petras B.

Perth Amboy, N. J
Mirė Jonas Shilanskas, ko

vo 9 d., 1944 m. Jis gimęs ir 
augęs Lietuvoje, Vaikontonių 
kaime, Daugų parapijoj. Gi
męs rugpjūčio 25 dieną, 1885 
m. Atvažiavo į Ameriką bir
želio 14 d., 1905 m. ir gyveno 
visą laiką Perth Amboy, New 
Jersey. Palaidotas kovo 13 
dieną, į Alpine kapines, Perth 
Amboy. Paliko dideliame nu
liūdime savo moterį Petronę ir 
dvi dukteris, vedusias, po vy
rais vardu Helena Yager ir 
Mary BucKolc ir septynius 
anūkus Perth Amboy, vieną 
sūnų, private Walterj Shilans- 
ką armijoj ir pusseserę Mari
joną Bakunienę, Linden, N. J.

Velionis buvo draugiškas 
žmogus ir Laisvės skaitytojas. 
Man pasitaikė būti šermenyse 
ir mačiau nepaprastai daug 
gėlių prie jo grabo, dėl to, kad 
jis buvo ramaus būdo žmogus 
ir visi mylėjo jį.

Jonai, lai būna tau lengva 
šios šalies žemelė!

A. Stripeika.

Namų kontraktoriai ir 
statybos žinovai tvirtina, 
kad karui pasibaigus tuo- 
jaus prasidėsianti masinė 
gyvenamų namų statyba, 
panašiai, kaip dabar masi
niai statoma tankai ar or
laiviai. Apskaičiuojama, jog 
per pirmus dešimt metų 
būsią pastatyta apie 20,- 
000,000 naujų gyvenamų 
namų; taipgi manoma, jog 
apie 10,000,000 asmenų tu
rėsią darbo prie tos naujos 
statybos.

Net ir ekspertai sutin
ka, kad amerikonai didžiu- 

ta- 
čiaus apie 40,000,000 tokių 
amerikonų gyvena lūšny
nuose, senuose laužuose, be 
jokių patogumų bakūžėse, 
kur pavyzdingas ūkininkas

Petras B. moj gražiai pasirėdę,

DU ŠIMTAMEČIAI SENIAI SU SKIRTINGOM ISTORIJOM

(farmerys) nenorėtų lai
kyti savo gyvulių.

Vadinasi, masinei staty
bai bus paruošta keliolika 
namų formatų ir jų kuo ne 
visa medžiaga bus gamina
ma dirbtuvėse, kad atvežus 
sunkvežimiu j būsimo na
melio vietą visą medžiagą, 
kokie keturi - penki vyrai 
galėsią tą gražią trobą pa
statyti per dieną, o ant ry
tojaus jau savininkas to 
namelio su šeima galėsią 
sau gyventi jame.

Taipgi manoma, jog kai
na tokių naujoviškų namų 
būsianti maždaug pora ar 
trys tūkstančiai dolerių. 
Tokie namai būsią statomi 
ant išmokesčių, jeigu to 
bus pageidaujama.

Petras B.Neseniai Brooklyne mirė 
pavargėlis S. A. Dutton, 
šimto ar daugiau metų am
žiaus. Kol dar nebuvo vi
siškai nusenęs, jis labai ga
biai klastuodavo čekius, 
pardavinėdavo svetimus 
namus ir žemes ir apgau- 
davo net milionierius. Už 
suktybes jis kelis kartus sė
dėjo kalėjime — viso 23 
metus.

Dutton buvo nepaprastai 
gabus melagis ir landus iš- 
mislų pasakotojas, kaip “ti
krų įvykių.” Lankstus jo 
liežuvis ir veidrodiška vai
dentuvė ne kartą sukvaili
no teisėjus ir apsaugojo jį 
nuo bausmės.

Tarpais Duttonas ūmai 
pralobdavo iš sėkmingų ap
gavysčių, bet daugiausiai 
jam teko gyventi kaipo pa
laidam pavargėliui. Jis tin
gėjo dirbt kad ir lengviau
sią nuolatinį darbą.

Per eilę paskutinių metų 
Duttonas gyveno lūšnoje 
prie Brooklyno prieplaukų 
(dokų), gaudamas po $33 
mėnesiui iš valstijinio se
natvės fondo. Kartu su 

~ v 

kačių ir šunų. Purvinoje jo 
lovoje jie su juom ir miego
davo, kiek tik išsitekdavo. 
Einant jam gatve, su juo 
maršuodavo ir tie jo drau
gai. Jūrininkams ir nuola
tiniams kaimynams Dutto
nas patiko, kad jis mylėjo

savo
Dū- 
pats 
ap-

šir
va-

gyvulius, vaikus ir gabiai 
pasakojo būtas ir nebūtas 
istorijas.

Pasišildyt žiemą jis turė
jo seną didelę blekinę 
bakūžėje, kaipo pečių, 
mai eidavo vidun. Jis 
ir jo gyvuliai dažnai 
svildavo.

Pagaliau, senis ėmė 
guliuot, bet atsisakė
žiuot ligoninėn. Jūreivių 
YMCA pasiūlė jam kamba
rį nemokamai. Tą jis priė
mė. Bet paskui jis susirgo 
plaučių uždegimu, buvo pa
imtas ligoninėn; mirė ir ta
po palaidotas Potters Field 
pavargėlių kapuose.

Jei kas ja klausdavo, ko
dėl jis taip ilgai gyvena,

Tai Bent Vaikų, Vaikų 
Amerikoje!

;, su priedais tam 
tikrų vitaminų ir mineralų.

Šiuos faktus apie ameri
kiečių mitybą surinko Gal
lup statistikų įstaiga, kurį 
apklausinėjo didelį skaičių juom gyveno “visa armija 
žmonių. 1

Romos radijas užginčijo, 
kad fašistai sušaudę Orlan
do, buvusį 
pasaulinio 
premjerą.

laike pirmojo 
karo Italijos

Pereitais metais, tai yra, 
1943 m., Suvienytose Vals
tijose gimė daugiau vaikų 
negu bile kuriais kitais me
tais šios šalies istorijoje. 
Pagal Metropolitan Life 
Insurance kompanijos da
vinius, pereitais metais gi
mė 3,200,000 vaikų, apie 
200,000 daugiau, negu 1942 
metais. Taipgi net vienu 
milijonu pereitais metais 
gimė daugiau, negu depre
sijos laikais, 1933 m. P. B.

Elizabeth, N. J. f Binghamton, N. Y
Gelbsti Lietuvos Žmonėms
Sekmadienį draugai Stripei

ka ir Burkauskienė atvežė pil
ną automobilį drabužių, valgio 
produktų, kitokių daiktų ir 
$10 pinigais Lietuvos žmonių 
pagelbai. Tuos daiktus ir dra
bužius suaukojo Burkauskai, 
Kardokai, Saulėnai ir Stasiu- 
liai. Jie taipgi suaukojo $10 
pinigais.

Nuo drg. šilabaitienės, iš 
Perth Amboy, N. J., Stripeika 
pridavė mokestį už Laisvės 
prenumeratą metams ir $1.50 
aukų dienraščiui.
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Antanas Stripeika pareiškė, 
kad jis surinks ir atveš į 
Brooklyną drabužius ir kito
kias aukas Lietuvos žmonių 
pagelbai. Kurie turite drabu
žių ar kitokių dovanų nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms, tai esate prašomi 
pranešti Antanui Stripeikai, 
230 Clark PL, Elizabeth, N. J., 
o jis pribus j jūsų namus.

Iš LLD 20 Kp. Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas įvyko kovo 
d., Lietuvių Svetainėje. Narių
dalyvavo vidutiniai, galėjo 
būti ir daugiau. Nežinia, dėl 
ko ne visos draugės atsilanko, 
ypač dabartiniu momentu tu
rėtų visos dalyvauti ir svarsty
ti, kaip geriau galėtume pa
gelbėti Lietuvos žmonėms, ka
da Lietuva bus paliuosuota iš 
po nacių vergijos, o tas jau 
įvyks neužilgo, kaip padėti 
Roosevelto vyriausybei karo 
laimėjimo pastangose.

Kad ir ne visos susirinkome, 
bet vis tiek diskusavome, kaip 
būtų geriau renkami drabu
žiai ir kitokios dovanos, au
kos. Komisija pranešė, kad 
Lietuvių svetainė yra paimta 
parengimui ant gegužės 13 
dienos, tai yra, prieš Motinų 
Dieną.

Ligonių lankytojos praAešė, 
kad dar yra 2 ligonės, tai E. 
Tinkūnienė, kuri jau virš po
ros mėnesių serga ir jaunuolė 
A. Mikalajunaitė, kuri jau ser
ga daugiau kaip 7 mėnesiai.

v? S. .f

į

Išradėjas Gėdisi Vieno 
Savo Išradimo

Newyorkietis E. R. Hew
itt išleido knygą, kurioje 
aprašyta ilga eilė jo išradi
mų. Bet vieną savo išradi
mą jis pamiršo — tai bom
bą, kurią jis išrado su- 
sprogdint vieno apartmen- 
tinio namo džianitorių. 
Jam to džianitoriaus veidas 
nepatiko ir todėl jis suma
nė jį pašalinti. Už tai gavo 
kalėjimo. Bet tai buvo jau

Dutton atsakydavo: “To
dėl, kad ąš gyvenu, kaip 
man patinka.”

KANADOS“MATU- 
ZALIUS”

Šiemet sausio mėnesį su
ėjo 100 metų amžiaus Sir 
Wm. Mulock’ui, Kanados 
piliečiui. Jis gana gerose 
sąlygose augo, baigė kole
gijos mokslą, paskui buvo 
Toronto Universiteto pir
mininkas, Kanados seimo 
atstovas nuo liberalų parti
jos, generalis paštų virši
ninkas ir Ontario provinci
jos aukščiausio teismo vy
riausias teisėjas, ir kiekvie
noj tarnyboj įvedė pageri-] seniai, 1878 m. 
nimų bei stengėsi įvesti.

Minint jam savo 100 me
tų sukaktį, jo draugai tei
ravosi, kodėl jis taip ilgai 
gyvena. Mulockas neturėjo 
jokio recepto ilgam amžiui 
ir atsakė vienu žodžiu: 
“Nežinau.”

Jis dar gana sveikas ir 
visuomeniškai veiklus. Da
bar jis ypač rūpinasi, kaip 
sukurt kaimynišką drau
gingumą tarp francūzų ir 
anglų kanadiečių. Jis ap
gailestauja, kad tarp jų vis 
dar yra trynimosi ir atšali
mo. Mulockas, todėl, siūlo 
steigti mokyklas dviem 
kalbom, kur anglai lygiai 
išmoktų francūziškai, kaip 
ir francūzai angliškai.

Dabar Hewittas taipgi 
išradinėja įvairius naujus 
dalykus. Jis yra ainys žy
mių amerikiečių šeimų. Pe
ter Cooper, jo senuolis, bu
vo Cooper 
įsteigėjas. 
Abram S. 
buvo New 
majoras, o jo pusbrolis, ad
mirolas Henry Kent Hew
itt dabar yra Amerikos lai
vyno jėgų komanduotojas 
Viduržemio Jūroje.

Union Instituto
Hewitto tėvas

Hewitt sen i aus
Yorko miesto

Anglų - amerikiečių la
kūnai bombomis suardė 
gelžkelinius susisiekimus 
tarp Romos ir kitų miestų 
šiaurinėje Italijoje.

Vos Gimus, o Jau 
Motina

Pituitarinė (posmageninė) 
liauka leidžia į kraują bent 
kelių rūšių sultis - hormo- ■ 
nūs. Viena iš jų yra augi
mo sultis, kuri paprastai 
veikia, iki žmogus užauga 
iki “skirto” jam aukščio. 
Kita .sultis yra lytinė, nors 
plaukia iš po smagenų.

Įšvirkštus šios 
sulties žiurkutei, 
tik pirm 
žiurkutė, 
kis, jau 
met jai 
sėklos.

panašiu 
padaryti
žytės naujagimės mergai
tės.

Tokiu tyrimus daugeliui 
žiurkių padarė Californijos 
Universiteto 
Herbertas M. 
Chaoh Hao Li.

lytinės 
gimusiai 

keleto dienų, ta 
dar visiškas kūdU - 
apsivaisina, kuo- 
ileidžia žiurkino 
Suprantama, jog 

būdu galima būtų 
motinomis ir ma-

profesoriai
Evans ir

N. M

Kovo 28 d. visuose sovie
tiniuose frontuose buvo 
sudaužyta 35 vokiečių tan
kai ir nušauta 38 jų lėktu
vai.

Amerikos lakūnai vėl la-‘ 
bai bombardavo Sofiją, 
Bulgarijos sostinę, Balkanų 
geležinkelių centrą.

Ligo'nės abi eina geryn. Mo
terų' skyrius linki joms greitai 
pasveikti.

Literatūros ir Laisvės plati
nimo agentė J. K. Navalins
kiene raportavo, kad darbas 
eina gerai, kad vajaus laike 
pasiuntė pinigus už 26 dien
raščio skaitytojus, gavo 4 nau
jus skaitytojus. Už literatūrą 
pridavė moterų iždui $10, dar 
vasario mėnesį. Kita agentė— 
O. Girnienė pridavė iždan $2. 
Visi komisijų raportai priimti.

Pranešta, kad iš progresy
vių žmonių Laisvės bazarui au
kų surinkta $21.75. Aukas su
rinko K. Juozapaitienė ir J. K. 
Navalinskiene.

Nutarta surengti “party” 
pagerbimui narės ir nuošir
džios aukomis judėjimo rėmė
jos, draugės A. Barzdevičie- 
nės. Į komisiją išrinkta: J. K. 
Navalinskiene, K. Juozapaitie
nė, A. Žemaitienė ir K. VaiČe- 
kauskiėnė.

Nutarta parinkti aukų Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir 
Lietuvos žmonėms, būsimame 
parengime. Būsimas skyriaus 
susirinkimas įvyks balandžio. 
7 d., 7:30 vai. vakare, papras-

toj vietoj. Būtinai visos daly
vaukite.

J. K. N., Moterų
Skyriaus Koresp.

Susirgo draugė Kastravic- 
kienė, narė LDS 6 kuopos. 
Randasi Johnson City ligoni
nėje. Taipgi sunkiai serga Ra- 
simienė, yra toj pat ligoninėj.

Iš ligoninės sugrįžo Mrs. E. 
Bučinskienė, kuri ten išbuvo 
kelias savaites. Taipgi jau il
gas laikas serga Mrs. Moro- 
zienė ir susirgo Mrs. Martin. 
Linkiu draugėms greitai pa
sveikti.

J. K. Navalinskiene.

Johnson City, Binghamtono 
priemiestyje, Remington Rand 
Co. darbininkai 65% nubalsa
vo už CIO uniją. Ten dirba 
virš 4,000 darbininkų, kurie 
gamina tam tikras dalis lėk
tuvams. Tai labai geras darbi
ninkų pasielgimas. Balsavimai 
įvyko kovo 7 d.

Unijistų Draugas.

AMERIKIEČIAI NUOLAT
BOMBARDUOJA TRUKA

Perlų Uostas. — Ameri
kos bombanešiai tris kartus 
per 36 valandas audringai 
atakavo japonų salą - tvir
tumą Truką, Caroline sa 
lyne.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 3 d. balandžio, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime. Kurie dar 
nepasimokėjote metines duokles už 
1944 m., prašome pasimokėti, nelau
kite pabaigos metų, nes Centro Val
dyba žinos kaip stovi finansiniai ir

j kiek kokių knygų išleisti 1944 me- 
i tams. — G. Shimaitis, fin. rašt.

(76-78)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.
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B Brooklyn, N. Y

the
145 Bedford J.

2923 Ave.7003
No.

J.
315 Y. B

145 WilsontheKings,

B207

is hereby given that License No.

Kings, to be consumed on the

7 th788

hereby given that License No.

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

1496 B

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
134 Y. B

TeL Virginia 7-4499

767 Fulton

Y. B

1067

8602 — 4th

NOTICE is

PIRKITE KARO BONUS

*n»

MATEUŠAS SIMONAVICIUS<f>

<!> GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir unpor-'

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Adm.
Bond

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

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

Borough of Brooklyn, 
lx: consumed on the

at retail under Section 
Beverage Control Law

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

Alcoholic Beverage Control Law

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

N, 
to

R. 
to

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

WILLIAM 
Ave.,

VIRGILIO 
Admx

EVELYN HOLSTON 
Pines)

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is

SAVOCA, JR.
Hour Cafe)

Brooklyn, N.

ISSY JACOBS
(Charlie’s Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y. B

EUGENE LENTO 
(Lento’s Bar & Grill)

3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B
GILMARTIN 

Brooklyn, N.

has
wine ___
the Alcoholic Beverage Control Law 
Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

GILMARTIN
Brooklyn, N. Y.

PHILIP CASC1OLA
Ave., Brooklyn, N. Y. G

THOS. KENNY
St., Brooklyn, N. Y.

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

the premises,
ESTATE OF NICOLA

Antonetta Virgilio,
(Nick's Bar & Grill)

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

FITTER
Brooklyn. N. Y. B

MARGARET O’SHEA 
of Estate of Timothy O’Shea 
St.. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County of Kings, 
on

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., 
to

SEYMOUR STRAHL 
(Strahi’s Bar & Grill) 

35th St.. Brooklyn, N.

Law at 5002 Ave. 
County of’ Kings, 
premises.

THOMAS 
5002 Ave. N,NOTICE is hereby given that License No. 

RW 809 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 315

L 
to sell 
107 of 
at 930 
County 
premises.

HERMAN DOLOWITCH
930 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y. A

I,aw at 2923 Ave. 
County of Kings, 
premises.

THOMAS 
R.

to be consumed off the

4500—2nd Ave.,

9306 1th
Y. B

to be consumed off the

COHEN

Brooklyn, N. Y. B 796 Fulton 170

to be consumed off the the

B

360 Furman Street. Borough of j 
County of Kings, to be consumed Į

B 591 Atlantic Y. B

883—3rd 86
Hall5 Ais hereby given that

to be consumed off the

B 167 HoytBSt..

&

A

BROOKLYN, N459 GRAND ST
Telefonas EV. 4-8698(Skersai nuo Republic Teatro)

Beverage 
Avenue.

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

Alcoholic Beverage Control Law

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

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

at retail under Section 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

Alcoholic Beverage Control Law

DRUCKER &
DRUCKER
Products Corp.)

Brooklyn ,N. Y.

BOSWORTH
Brooklyn, N. Y. B

YETTA BON
(Bon Liquor Store)

St., Brooklyn, N. Y. B

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

Alcoholic

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

KRAUTHAMER 
Liquor Store) 

Brooklyn, N.

of Kings, to

WINE CO., INC.
Brooklyn. N. Y. B

DUGGAN’S LIMITED 
ve., Brooklyn, N. Y. B

DEL GUIDICE
Brooklyn, N. Y. B

LOUIS COHEN
St.. Brooklyn, N. Y. B

Control
Borough of 

be consumed on

MONARCH WINE CO., INC.
Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
107 of the

Law atControl
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

WINE CO.. INC.
Brooklyn, N. Y. B

FRANK 
St..

NOTICE is hereby given that License No. 
L 32 has been issued to the Undersigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
has 

wine 
the
Fulton Street, 
of Kings, to

County 
premises.

FLORENCE
754 Flushing Ave.,

to sell
io? of
at 754 Flushing Ave., Borough of Brooklyn,

be consumed off the

C.
H.

(Hercules Liquor
360 Furman

WILLIAM A. SIMMONS
(Traveler’s Inn)

St., Brooklyn, N. Y. B

MEYER _______
(Broadway-Ralph Wine & Liquor • Store)

976 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 20 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alioholii Beverage Control Lay at 
4600 — 2nd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 75 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alioholic Beverage Control Law at 
4500 — 2nd Avenue, Borough of Brooklyn! 
County of Kings, 
premises.

MONARCH 
4500—2nd Ave..

NOTICE is hereby given that Incense No. 
DW 184 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
137-43 Imlay St. & 282 Van Brunt St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

SALVATORE A. JOSEPHS
FRANK L. DOMINICK J. SALOMONE 

(Riverbank Wine Co.) 
137-43 Imlay St.. 
282 Van Brunt St..

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 32 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4500 — 2nd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MONARCH
4500—2nd Ave..

E

NOTICE is hereby given Xhat License No. 
RL 6257 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1253 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McGOVERN’S BEDFORD REST.. INC.
1253 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 394 has 
to sell wine 
107 of the 
at 9306 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL FLEISCHER 
Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5600 has Been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 713 Rockaway Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. M. & D. JURIS and I. STEIN 
(Public Cafe)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4726 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consuiped 
on the premises.

BARRET, TAP, INC.
4726 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6714 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 108 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consrumed 
on the premises.

NORA E. McGUIRE
108 Flushing Ave., . Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
has 

wine 
the Alcoholic 
Fulton Street, 
of Kings, to

L 439 
to sell 
107 of 
at 976 
County 
premises.

L 466 
to sell 
107 of 
at 796 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5802-4 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS GROTTOLA 
(Lou’s Rest., Bar & Grill) 

5802-4 18th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL -1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumer 
on the premises.

JOYCE MANOR, INC.
99 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4311 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 170 Stuyvesant Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH TAGLIAFERRI 
(Stuyvesant Bar & Grill) 

Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1465' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 351 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’REILLY
351 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 145 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING SCHULMAN
145 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 315—93 rd 
County of Kings, 
premises.

ANTONIO 
(Blue 

93rd St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3111 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, \ County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SOROCCA 
(Sorocca Rest., Bar & Grill)

3111 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7003—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consurhed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 318 Palmetto Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEGMANN
318 Palmetto St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5683 has been; issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2087 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

2099 NOSTRAND AVE. REST. CORP.
2087 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 145 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING SCHULMAN
Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

J. O. H. CORP. 
205 Court St., 
2' Wyckoff St

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the AJcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is 
E 332 has 
to sell beer __ ___ . _____
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Boiough of Brooklyn, County 
of Kings. 

NATHAN KARLIN
838 Park Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby -given that License ___
RL 1303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on tho

NOTICE is hereby given that License No. I 
LL 76 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under ; 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control į 
Law at I 
Brooklyn, 
off the premises.

ALBERT C. DRUCKER & 
FRED H. DRUCKER 

(Hercules Liquor Products Corp.)
360 Furman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 851 has 
to sell wine 
107 of the 
at 3337 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GREEN & ALEX GRABINER 
(Bedford Plaza Wine & Liquor Store) 

2337 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1391 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 591 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN & SOL FISCHER 
(Tony Canz.oneri Wines & Liquors)

Brooklyn. N. Y. B
NOTICE is hereby given that 
DB 2 has been issued to the 
to rectify liquor under Section 
Alcoholic 
383 — 3< 
County of 
premises.

NOTICE . _
DB 10 has been issued to the 
to rectify liquox- under Section 
Alcoholic Beverage 
360 Furman Street, 
County of Kings, to 
premises.

ALBERT 
FRED

License No. j 
undersigned 
107 of the |

Law at 
Brooklyn. I 

the !

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

NOTICE is 
CL 278 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control - 
Law at 60A Bainbridge St.. Borough of ! 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed I 
on the premises.

TRYI.ON CLUB. INC.
60A Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. t 
CL 72 has been issued to the undersigned j 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ' 

Borough of I 
consumed I

138 Nassau Avenue.
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ALPHA REPUBLICAN CLUB.
138 Nassau 'Ave.. Brooklyn,

INC.
N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 339 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 224 Berry Street. Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

DANIEL
224 Berry St..

under Section 
Control I .aw 
of Brooklyn, 

consumed

LAMONI CO 
Brooklyn, B

NOTICE is hereby given that License No. 
"RW 334 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1089 Gates Avenue, ____ _ .............................
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH TRI BO I ATI

Borough of Brooklyn.

& MARIA ČABANO
(New Villa Roma Rest.)

1089 Gates Ave. . Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 608 has been issued to the undersigned 
to sell '___ .2 .... ___ ___
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 939 Grand Street. Borough of Brooklyn. 
County of "" 
premises.

beer and vs ine at retail under Section

Kings, to be consumed on the

939 Grand

ADOLF STULGINSKĮ
(Adolf’s Bar & Grill) 
St., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 789 has been issued to the undersigned 
to sell her and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1957 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

CARMELTA D’ARCO
(Tony’s Rest.)

1957 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 718 
to sell 
107 of 
at 327 
County 
premises.

JOSEPH
(Towne Liquor Store)

327 Washington St., Brooklyn, N. Y. B

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

Alcoholic Beverage Control I aw

No.
has
wine
the _ _ ____ ______ _____

Washington St., Borough of Brooklyn,
of Kings, to be consumed off

RACANIELLO
the

NOTICE is hereby given that License No. 
L Į487 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 89 Nassau Street. Borough of Brooklyn, 
------ t. Kings, to be consumed off theCounty of 
premises.

89 Nassau
LOUIS SOLOMON

St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L XI84 has 
to sell wine 
107 of the 
ft 1474 — ___ ________ _______
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

JOSEPH MORRON GIELLO 
1474 — 8th

NOTICE is 
L 626 has 
to sell wine _ ___ _ ____  _____ ______
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 5916 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Uw 
86th St.. Borough of Brooklyn,

St . Brooklyn, N. Y. B

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

BOAZ RASHAP 
(Bond Wine & Liquor Store) 

8916 — Ave. N. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw 
at 450 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARNETT JAVITZ
(St. Johns Wine & Liquor Store) 

450 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine & liquor* at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control law 
Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

l zn 
tn sell 
107 of 
at 403 
County 
premises.

(Philip’s 
403 Myrtle

PHILIP SCHUPACK
Retail Wine & Liquor Store)
Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is
L 999 has _____ __ __  ___________
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 846 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LEON TARAS
(Crown Heights Liquors)

846 E. New York Ave.. Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
L 59 has been issued to the undersigned 
to tell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
«t 887 Eastern Parkway. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

EUGENE W. & ELEANOR WOOD 
(E. W. Wood & Co.)

M7 Keatarq Parkway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 411 has 
to sell wine 
107 of the 
at 2132 — 
County of 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law 
86th Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
L 668 has 
to sell wine _ ___
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2110 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

MARCUS 
(Acme

2110 Flatbush Ave.,

NOTICE is 
L 295 has 
to sell wine 
107 of the 
at 8525 
County of 
premises.

BAY 
8525 1th Ave

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

Alcoholic Beverage Control Law 
4th Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

RIDGE LIQUOR CO.. INC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wir.e & liquor at retail under Section 

of the Alcoholic Beverage Control Law 
Road. Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

107
at 1525 Cortelyou 
County of Kings, 
premises.
QUALITY WINE
1525 Cortelyou Road.

& LIQUOR STORE, INC. 
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Sumner Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ASCOT BAR & GRILL, INC.
19 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 541 
to sell 
Section

County 
premises.

is hereby given that License No. 
has been 

beer, wine 
'07 of the 

Court 
Kings.of

Court

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

TONY DE ROSE•
(Tony’s Rest.)

St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 416 Classon Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISIE NAGELBERG
116 Classon Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6297 has been issued to the undersigned 
Io sell heer. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 751 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MALINOWSKI 
751 --- 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5302 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

5302
KALMAN KLEINMAN
Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 1320 
to sell heer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2573 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES JACKMAN 
(Trinity Tavern)

2573 Fulton St., Brooklyn. N. Y. B

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Nassau St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN BAR & 
124 Nassau St.,

GRILL. INC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that 
RL 4275 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at _____ _____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 588 —■ Gates Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN M. KENNEDY & 
DANIEL J. CARNEY 

(K. 2 C. Tavern )
Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

the

588

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1427 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 36 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SULLIVAN
36 Di iggs Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 472 Wilsdn Avenue, Borough of 
Brboklyrt, County of Kings, to be consumed 
on the premisses.

CHARLES A. MARLEAU
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5654 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 
I .aw at 62 
County of 
premises.

62 Court

of the 
Court 
Kings,

issued to tho undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control St., - - - - - -

to
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CORP.CLIMOE
(Marquarts Cafe)

St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 7251 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ixiw at 3501 Quentin Road, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JOSEPH DE 
(De Leo’s 

8501 Quautiu Road,

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of

LEO
Tavern)

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 724 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
p remises.

JOSEPHINE BIESIADECKI 
Estate of Alexander Biesiadecki

724 5th Ave., Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 499 Central Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK LANDOLFI 
(Chichie’s Rest. & Tavern)

199 Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given vthat License No. 
RL 1867 haų been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5A Hall St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
RL 5260 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 167 Hoyt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise ;.

NOTICE 
RL 1175 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242-246 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ROTH 
(Roth’s Bar & Grill)

212-246 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 629 
County of 
premises.

STRAND 
629 Fulton St.,

of the Alcoholic Beverage Control
Fulton
Kings,

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

REST. CORP.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6575 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 
Law at 73 
County of 
premises.

of the 
Grand 
Kings,

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control

Borough of Brooklyn, 
be consumed on theto

Grand
ANTHONY 
St.,

TAUTKUS
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 263-273 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLOK AMUSEMENT CORP.
Prospect Ave., Brooklyn, N. Y. B26

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107

County of 
premises.

822 Fulton

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

NEAL 
St..

KELLY
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6997 has been issued to the undersigned 
to sell heer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 1083 Halsey St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTHONY TOGLIA, ADMR. 
Estate of John Socoa 

(John’s Bar & Grill) 
Halsey St., Brooklyn, N.1083

the

Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43 De Bevoise Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bb consumed 
on

43

the premises, 
ALFRED GIORDANO & 
CAROLINE GIORDANO 

(Paramount Bowling Center)
De Bevoise Place, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ‘

OSCAR JOHNSON 
(Norwood Grill)

3139 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3921 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

921 5 th
MARY DONNELLY

Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1506 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE AMERICAN INN, INC.
1506 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 254 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
(Warsaw Bar & Grill)

254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 163 Remsen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON REST., INC.
163 Remsen St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 72-74 Van Dyke Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EVA SHAINMAN & ABRAHAM PESNJGK 

(Ideal Rest.)
72-74 Van Dyke St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 83 Barclay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

595 BAR & GRILL, INC.)
83 Barclay St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby 
RL 139 1 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 137 Court 
County of Kings, 
p remises.

COURT-ATLANTIC BAR & GRILL, INC.
137 Court St., Brooklyn, N. Y. B

given that License No. 
issued to the undersigned 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 847 Union St., 
County of Kings, to 
premises.
FRED GLADSTEIN &

(Palm 
847 Union St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1901-29 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK I. LUNDY 
(F.W.I. Lundy Bros.)

1901-29 Emmons Ave., Brooklyn, N.

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 8602—-4th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
RL 5119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 Lincoln Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOL ZEBERSKY
35 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y, B

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

NOTICE 
RL 1769 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alkoholie Beverage Control 
Law at 436 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE MANIACI. INC.
436 5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and lįquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1215 Flatbush Avenue, Borough of 
Brobklyn, County of Kings, to be consumed 
on th? premises.
PATRICK SLATTERY & MATTHEW LONG 

(Flatbush Bar & Grill)-
1215 Flatbush Ave., Brooklyn; N. Y. B

NOTICE is hėreby given that License Nd. 
RL 4094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine .and liquor at retail under 
Section 107. of the Alcoholic Beverage Contrdl 
Law at 700 
County of 
premises.

Henry St., Borough of Brooklyn,
Kings, to bo consumed on the

700 Henry
PATRICK IGOE

St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1565 has lieen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2928 Stillwell Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kirtgs, to be consumed 
on the premises. ,

GRAND H. CAFETERIAS, INC.
(S. & H. Rest., Cafeteria & Bar) 

2928 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that 
been issued to the 

wino and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 6807 has 
to sell beer. 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 341 Ocean ____ _____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES E.
(Hanrahan’s)

841 Ocean Aye., Brooklyn, N. Y, H

Avenue, Borough

HANRAHAN

of 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 79 Howard Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES DEHAN 
(Ye Okie Abbey Tavern)

''79 Howard Ave., Brooklyn, N. Y. B

beer and wine 
the Alcoholic

5 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS GUZZI & JOSEPH MAURO
315 Smith’ St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6905 has been 
to sell beer, wino 
Section 107 of the 
Law at 207 Bond 
County of 
premises.

NOTICE ... _____  „___  ___
RL 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 788—7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE _____  ..___
RL 1529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEFFERTS GRILL, INC.
552 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 254 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR & GRILL. INC.
254 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5423 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1496 Fulton Street, Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby give.n that License No. 
RL 14 86 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I.aw at 134—35th 
County of Kings, 
premises.

HARRY STRAHL &

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1387 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1067 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY PAPIDOCKA 
(Clover Bar & Grill) 

Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4182 has been issued t the undersigned 
to sell heer, wine and .liquor at retail undci* 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 391-93 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
391-93 EASTERN PARKWAY REST. CORP. 

(La Sala’s Rest.)
91-93 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y. B

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

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreeh 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 18116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
145 Wilson 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
GB 9694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 67 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARLO CULCASI
67 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 882 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES TANTELEAKIS 
(Palla’s Rest.)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4231 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 195 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO TERILLI
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 'hereby given that License No. 
RL 3143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 352 Onderdonk Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DeKALB TAVERN 
Walter Sinus, prop.

352 Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 64 60 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2993 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LILLIAN BERNSTEIN & ALBERT FRIEND 

d-b-a- MONT.
2993 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Uw at 767 
County of 
premises.

NOTARY 
PUBLIC

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1754 has been ipsued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN 
(Martin’s Bar & Grill)

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 105 Norman Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. <

ALVIE M. MUTTER
105 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
1395 has

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

NOTICE is 
L 172 
to sell 
107 of 
at 956 
County 
premises.

BEATRICE K. GOLDSTEIN 
(Highway Liquor Co.)

956 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. A

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

Koplyčias suteikiam nemoka' 
mai visose dalyse miesto.

TELEPHONE 
STAGH 2-5048

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.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL ?
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



’Tipnadienis, fiąlap'd. 5, Į941 Penktas Puslapis

REIKALINGI BŪTINOM PRAMONĖM MERGINOS ■ MOTERYS
VIRŠ 18 METU SENUMO

GEROS ALGOS(79)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS123 Bay

GEROS ALGOS
POPIEROS NULEIDĖJAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
MERGINOS PRIE SODĖS

4812 PRIE STEAMTABLE
(80)

PADEKITE ARMIJOS ORLAIVYNUI VIRĖJOS
LAI JIE SKRAIDOVYRAI PRIE SODĖS

3133 Fulton (82)

RESTAURANTS OF MECHANIKAI (Naktiniai)

ROCKEFELLER CENTER PASITARIMAI NUO 9 IKI .5 KASDIEN

Sutter

(81)

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM(82)(80)

Kings, (78)

VYRAIVYRAI Gera Alga! Prisideda Viršlaikiai

Puikiuose santykiuose darbas fabrike

Atsineškite pilietybes liudijimus
COVagonų KrovimuiREIKIA VYRŲ CALIFORNIA PACKING CORP.

(78)
Komerciniam Sandėliui (91)

REIKIA VYRŲAUKŠTA ALGA
191 Hoyt NEREIKIA PATYRIMO5% Dienos Į Savaitę

VYRAI
EMPIRE STATE WAREHOUSE KĖKSŲ PAKUOTOJAI

APVALYTOJAIADARĄ DIENOM 9 A.M. iki 3 P.M (78)
KEPIMO FABRIKAS

MĖSOS DARBININKAIPAPRASTI DARBININKAI GERA ALGALONG ISLANDBOTINA PRAMONĖ LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS
RAILROAD

FREIGHT STATION
Jackson Ave

2 VYRAI

Room 314
JAMAICA STATION

(82)(83)

117 Atlantic SHEFFIELD FARMS(79)
(81)

GIMBEL’S
PASTERIZAVIMUI

(79)

ELEKTRAI-GESUI VYRAIGIMBEL’S
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
NORTH RIVER

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y

(80)

REIKALINGAP.M

(80)

MERGINOS PRIE BUFETOMAŠINŲ REIKIA VYRŲ
INDŲ ATĖMĖJOS9314

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

.NEREIKALINGASPATYRIMAS

CONSTABLEARNOLD
PRIE 40th ST

AUKŠTOS ALGOS
4801 Avė

& WM. DREWES

L 864 
to sell

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DIENĄ IR NAKTĮ 
LAIVŲ KROVIKAI

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PUODŲ MAZGOTOJAI
SIDABRO VALYTOJAI

8 VAL. I DIENĄ, 77c Į VALANDA 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ

Patyrimas nereikalingas
40 VALANDŲ SAVAITĖ

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of 
be consumed

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M.

VAŽIUOKITE BUŠU NO. 4 NUO PENN. STOTIES 
TURITE GAUTI ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMĄ.

SUSTRIN
Brooklyn

GERA ALGA. BONAI 
būtina Pramone

4th Avė 
Kinge, t

MOTERŲ 
REIKIA

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMU AR RESTAURANTO PATYRIMU

FRIEDMAN 
Brooklyn,

DUNWORTH 
Brooklyn, N

iki McClelan 
Linijos) 

dirbate

LAIKO ŽYMĖTOJAI 
UTILITY VYRAI

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

BARNETT 
Ave.,

HENRY 
Ave.,

2-ras ŠIFTAS OPERUOJA
Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M

LAVINTI
PRIE:

IMKITE KARINĮ DARBĄ IR 
PADEKITE GRĖITINT PERGALĘ

Gale 49th St. ir 1st Avė 
BROOKLYN, N. Y.

PUSIAU LAVINTI IR
OPERATORIAI

BARDE
Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 
to sell 
107 of the Alcoholic 
at 6813 - 
County of 
premises. 
FRED W.

TORTŲ DARYTOJAI 
APVALYTOJAI

Vidutiniai Sunkiam Darbui
Gero Proga Išmokti Amato 

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

BENDRAI FABRIKO 
DARBININKAI

BERNIUKAI—VYRAI

at 4804 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

LOUIS SCHACHER
Ave., Brooklyn

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

JACOB WAGNER
Ave., Brooklyn

HERMAN FABER 
, Brooklyn

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

SANDĖLIO RAŠTININKAI
AUTO MECHANIKAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kosmetikų Darbininkės, žinomo Pony 
Labelrite. 40 valandų. Prisideda ekstra 

viršlaikiai. Ųera alga. Miss Mary.
EMPRESS, 71 West 45th St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

BERTH, LEVI & CO., INC
149 FRANKLIN ST., N. Y. C.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI - VYRAI 
SANDĖLIO RŪME

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KELIAVIMUI VYRAI
Baltinių Pristatymas 

Užstato Nereikalaujama 
Pokarinė 'Ateitis.

CUSHMAN’S SONS
3339 PARK AVE., BRONX

REIKIA MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 50

INDŲ MAZGOTOJAI 
OYSTERMAN

hereby given that License No. 
been issue! to the undersigned 

& liquor at retail under Section

L 21.8 
to sell 
107 of 
at 429 
County 
premises,

Liquors) 
‘ rn. N. Y. A

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

LOUIS SCHWARTZ
Brooklyn, N

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

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

ST. JOHN’S CEMETERY
Metropolitan Ave. & Dry Harbor Rd, 

Middle Village, L.I.

INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

SANDWICH IR SALAD 
DARYTOJOS

Alcoholic Beverage Control Law 
4th Ave.. Borough of Brooklyn, 
KlngSj, to be consumed off the

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Pa.

NOTICE 
L 885 
to sell

DEPOT WINE & LIQUOR STORE. 
INC.

Brooklyn, N. Y. A

380 NOSTRAND AVE 
BROOKLYN.

at 191 
County 
premises.

County 
premises,

at 123 
County 
premises,

AMŽIAUS 18 IKI 50
PAVADUOJAMIEMS ŠIFTAMS 

DIRBTUVĖS AR FABRIKO DARBAS

PIDAL, INC.
Brooklyn, N. Y

APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS

Ofisų Budinkuose 
Patyrimas nereikalingas.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
NUOLATINIS DALBAS 

Kreipkitės 290 BROADWAY, Rm. 705 
_________ Nęw York City______ (83)

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M 
IKI 4 P.M.

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas, 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

REIKIA
KELETOS MOKINIŲ

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PAVADUOJAMIEMS ŠIFTAMS 

GERA ALGA. BONAI 
BŪTINA PRAMONĖ

McLOONE, INC.
2921 Beverly Road. Brooklyn

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

Atsineškite įrodymus ir Social Security kortų 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

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

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(83)

SLATER ELECTRIC 
& MFG. CO.

MERGINOS INDŲ ATĖMIMUI 
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO

NOTICE is 
L 891 has 
to sell wine 
107 of the

Ave.
Kings,

hereby given that License No. 
he undersigned

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

II būtihų darbų reikia paliuosarimo 
pareiškimo.

PLATFORMŲ KROVIKAI
SODA VANDENS DĖŽĖS

Naktinis Darbas Prasideda 4:3.0 P.M 
KREIPKITĖS IŠTISĄ DIENĄ 

118 NORTH 11TH ST.
BROOKLYN.

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. O-tos lubos.

(83)

MERGINOS!! MERGINOS!

MERGINOS - MOTERYS

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Naktiniai šiftai 10 P.M.—6 A.M.

43% VALANDŲ SAVAITĖ
$26.25 I SAVAITE 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN
IS būtinų darbų reikia paiiuoeavteM

OPERATORIAI
VYRAI LR MOTERYS 

GERA ALGA
BEN GREENHOLTZ 

476 KNICKERBOCKER AVE 
BROOKLYN.

AMERICAN LINEN CO
210 West 155th St.

JEWELERS
Prie Švelnaus Darbo 

Puikiausios darbo sąlygos
GERA ALGA

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

HELP WĄ^TpP—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APTARNAVIMAM VYRAS. APIE 45. 
NUOLATINIS DARBAS. KREIPKITĖS 
I. tVEIŠS& SONS. 445 W. 45th ST.

MOKAMA GEROS ALGOS 
SU EKSTRA BONAIS 

PERIODINIAI PAKĖLIMAI 
PUIKIAUSIOS SĄLYGOS, MUZIKA 

POILSIO PERIODAS 
ŠVARŪS, ŽINGEIDUS DARBAS

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

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVB. 

(KAMPAS 48TH ST.)

Kreipkitės
JOHN J.

NESBITT, INC

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE. 

(KAMPAS 48TH ST.)

2 TROKŲ DRAIVERIŲ
1 MECHANIKO

Sugebančių naudoti cutting torch — sujungimui nedidelių 
dūdų-pipes ir bendrai visuomenes aptarnavimo darbam.

8 PAPRASTŲ DARBININKŲ—DIENINIAI ŠIFTAI
4 PAPRASTŲ DARBININKŲ—VIDURNAKČIO ŠIFTAM

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Reikalingas paliuosavimo paliudijimas dabar dirbančių 
karinius darbus.

PROGA MOKYTIS 
PAKILIMAI, VIRŠLAIKIAI

Patogu visom subvėm, gatvekariais, 
autobusais ir į šapinlmo centrus.
10 minučių nuo Bowling Green

Kreipkitės Dabar! Valandos 9 iki 5 P.M.
728 ATLANTIC AVĖ., BROOKLYN

BŪTINAS DARBAS
STIPRAUS SUBUDAVOJIMO 

VYRAI

BERNIUKAI INDŲ ATĖMIMUI 
VYRAI PRIE BUFETO

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai) 

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL? 

Beer, Wine, Liquor

BENDRAS SANDĖLIO DARBAS
L1UGERIAI, KAROTOJAI, PAGELBININKAI 

PATYRĘ AR PRADINIAI
40 VALANDŲ SAVAITĖ, UNIJINĖS ALGOS 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ 
NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Amžiaus iki 45 metų

KREIPKITĖS Į MĖSOS DEPARTMENTĄ

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arti Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

5-kios DIENOS 
40 VALANDŲ SAVAITfi 

PRADINĖ ALGA $22.

417 Communipaw Ave., 
Jersey City, N .J.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the ............ ~ -
at 934 — 
County of 
premises.

BŪTINAS KARINIS DARBAS; 
LENGVAS FABRIKO DARBAS; 48 
VALANDŲ SAVAITĖ; 831.20 Į SA
VAITĘ. DAUG VIRŠLAIKIŲ. 
KREIPKITĖS Į CITY CHEMICAL 
CORP., 100 HOBOKEN AVENUE, 
JERSEY CITY, N. J.

VYRAI 
FABRIKO DARBAS

GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI
CONTI PRODUCTS CORP.

'45 Clinton Ave., Brooklyn 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

Btatementas.

Kreipkitės i D. A. SCHULTE, Inc.
386 Broadway, arti Canal, N. Y.

NOTICE is 
L 1139 has 
to sell wine

AUTO MECHANIKAI
Visos progos algai, darbo sąlygoms ir po
karinė ateitis, tinkamiems vyraths. Pasinau

dokite šia puikia proga prie autorizuoto
Pontiac Dealer

CUNNINGHAM PONTIAC CORP. .
121-02 Jamaica Ave., Richmond Hill.

VIRGINIA 9-9264
KLAUSKITE GEORGE P. SALADINO

(79)

206 FRELINGHUYSEN AVE, 
NEWARK, N. J.

Kreipkitės 
JOSEPH GOLDBLATT 

74 W. 46th (1604)

MERGINOS KNYGŲ 
APDARYMO ĮSTAIGAI. 

CARBON DARBININKES. 
PRIE STALŲ DARBININKES 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Puikios Aplinkybės 

Pilnam ar Daliai Laiko 
CARBON FORMS CO. 

150 Lafayette St.

Reikalinga atliekamumo paliudijimas

MARC ALUS MFG. CO.
45 RIVER ROAD 

EAST PATERSON, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 859 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 10 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
G. & S.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 164 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Iaw 
at 1551 Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP, INC.
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y. A

Nuolatinis darbas dideliam išdirbiinų Fabrike 
prie mašinų ir paprastam darbui. 

Kreipkitės į Employment Ofisų
UNITED COLOR & PIGMENT DEPT.

CALCO CHEMICAL DIVISION 
•» 158 Mt. Olivet Ave. 

NEWARK, N. J.
(Važiuokite busais 11, 12, 24, 62 

St., arti Newark-Elizabeth 
Nesikreipkite jeigu dabar 

karinius darbus.

ATLANTIC GUMMED PAPER 
CORP., 

1 MAIN ST., 
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI 
BERNIUKAI

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA. NUOLAT.

TREZINI TRUCKING CO.
463 — 7TH AVE. (3-čios lubos) 

_ ____  (80)

NOTICE 
L 612 
to sell

HENRY PETZINGER
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y. A

has _
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
— 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

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

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

'(arti. 38th St.), N. Y.
arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y

RANKOM MALIAVOTOJOS
Ar Dekoratores, prie 

Sidabravimo Darbo 
MOKINĖS AR PATYRUSIOS 

Kreipkitės NOVEL PRODUCTS, 
97 E. HOUSTON ST., CITY.

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.

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
TUOJAU I DARBĄ 
Nuolatinis Darbas.

Patyrusios ar be patyrimo
Kreipkitės:

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

Crosstown karas, Broadway ir Kent Avė. 
. . ____________________________ i (78)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO 

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

AR KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

LOVOM SPRINDŽINŲ 
DARBININKAI

Patyrę ar mokiniai
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

IŠTEMPĖJAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai. 
Vakacijos su Alga.

AUTOMATIC BEDDING 
CORP.

25 RICHARDSON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Kreipkitės
LOTTE CHEMICAL CO., INC 

5th AVE. & 11th ST. 
PATERSON, N. J.

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

: & liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
3rd Ave 

Kings, t

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

arba kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M

ŠIAUFERIŲ
BŪTINOJ PRAMONĖJ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEROS ALGOS VALANDOMIS 

APMOKAMOS VAKACIJOS 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statement©
NORTH SHORE BUS CO.

136-48 Roosevelt Ave., Flushing, L.I.
Kreipkitės į Room 200 Kasdien

Tarpo 9 A.M. ir 11 A.M.

MOTERYS
LENGVAM DARBUI SANDĖLIO ROMS

MERGINOS IR MOTERYS, patyrusios Ir 
mokinės, karielių varstymui; pilnam ir daliai 

laikui, gera alga.
Novelty Service Co., 305 Palmetto St., 

Brooklyn.

VYRAI
BŪTINIEMS 

KARINIAMS DARBAMS 
Patyrę ir be patyrimo.

Kurie dabar dirbate karinius darbus, 
nesikreipkite.

Jos. T. Ryerson & Son, Inc.
203 West Side Ave., Jersey City. 

West Side-Montgomery Bus passes the door. 
__________________ (83)

THE ACME, INC
305 NEPTUNE AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

has 
wine 
the 
Hoyt Street 
of Kings,

OPERATORĖS
Patyrusios Prie Morrow Mašinos.

Nuolat: gera alga; 5 dienų savaitė.
NEEDLECRAFT CO., 

234 West 39th St.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6415 -— 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINO TROVATO
6115—18th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section the ----- — 
Bay

NOTICE
L 493 has been i T_* ....2„
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4812 — 3rd Ave 
County of Kings, t 
premises.

HARRY T. 
3rd Ave.,

TURI VIETŲ
VYRAMS SANDELYJE 

ELEVEITER1Ų OPERATOftlAMS 
AP VA LYTO JAMS 

(Dienom ar Naktim) 
PAKUOTOJAMS 
IŠNEŠIOTOJAMS

KREIPKITĖS 116 .WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

D ADE BROS., INC.
NEWARK AIRPORT—NEWARK, N. J

CORE DARYTOJAI 
MOULDERIAI 

PAGELBININKAI
PATTERN DARYTOJAI UŽDĖJIMUI ME
TALINIŲ PATTERNŲ ANT PLOKŠČIŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. 48 VALANDŲ
SAVAITĖ. LAIKAS IR PUSĖ 

VIRŠLAIKIUS.
FOREST HILL FOUNDRY 

93 TIFFANY BLVD., 
NEWARK, N. J.

has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 

Beverage Control Law 
Borough Of Brooklyn, 
be consumed off the

G. & M. MACHINE TOOL CO.
28 ĄRGYLE PLACE 

NORTH ARLINGTON, N. J.
(12 minučių nuo Journal Square)

(79)

NOTICE 
L 398 
to sell 
107 of 
at 322 
County 
premises.

SCHACHER LIQUOR STORE. INC 
322—7th Ave., Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2574 Pitkin Ave 
County of 
premises.

VAGONŲ KROVIKAI
Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp
PIER 28

TURI VIETŲ 
ŠVAROS PALAIKYTOJOMS 

SANDĖLIO DARBUI 
RESTAURANTO DARBININKĖMS 

KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

VYRAI
TURRET LATHE OPERATORIAI 

PATYRĘ 
TIKTAI NAKTINIAI ŠIFTAI

PARTMAN TOOL & DIE WORKS 
162-08 CROCHERON AVE., 

FLUSHING, L.I.

NOTICE is 
L 1241 has 
to sell wine _ 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 117 Atlantic Ave 
County of Kings, ti 
premises. 

JOSEPH A. 
Ave.,

NOTICE is 
L 26 
to sell 
107 of 
at 711 
County 
premises.

GERTRUDE 
Ave.,

REIKIA VYRŲ 
MECHANIKŲ 

MOKINIŲ 
PAGELBININKŲ 

VALYTOJŲ 
MAZGOTOJŲ 

Dieną ar Naktį 
Viršlaikiai 

Apmokamos Vakacijos 
Būtinoj Pramonėj 

NORTH SHORE BUS CO. 
134-25 35th Ave., Flushing, L. I.

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

107 of the Alcoholic Beverage Control latw 
at 2921 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
has 
wine 

the _
Kingston Ave 
Of Kings,

934 — 4th

DREWES _____
(Drewes Bros.)

6815 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. A

has
wine _
the Alcoholic Beverage Control Law 
Sutter Ave.. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

PAPRASTI DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

W. AMES & CO.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
— 86th St.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

PAPRASTI DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA

RANKINIŲ SRIUBŲ 
BENCH LATHES 

MILLING MAŠINŲ 
VYRAI AR MOTERYS 

KREIPKITĖShas
wine & liquor at retail under Section
the Alcoholic Beverage Control Law
— 4th Avenue
of Kings, to

NOTICE is 
L 1507 has 
to sell wine . ___
107 of the Alcoholic Beverage Coritrol Law 
at 2916 Stillwell Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2916 Stillwell Ave.. Brooklyn, N. Y. A

to sell 
107 of 
at 306 
County 
premises.

McKEY LIQUOR CORP.
306 — 86th St., . Brooklyn, N,

UNITED C1GAR-WHELAN STQRES, INC.
82 39th St. (5-tos lubos) 

BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MARCALUS MFG. CO.
45 RIVER ROAD 

EAST PATERSON, N. J.
(79)

NOTICE i 
L 63 has 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control latw 
at 3133 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WURDEMANN
Brooklyn. N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 St. Marks-Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.,

EAGLE SPIRITS CORP.
7G St. Marks Ave., --JSrooklyu. N. Y- A

to sell 
107 of 
at 292 
County 
premises.

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop.)

292 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y. A 
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control latw 
at 508A Brighton Beach Ave. 
Brooklyn. County of Kings, to 
off the premises.

JENNIE HONIG
i Brighton Beach Wines &_

508A Brighton Beach Ave., Brookly
NOTICE is 
L 652 has 
to sell wine 
107 of the 
at 9314 — 
County of ] 
premises.

NOTICE 
has been issued 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
— 5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

ALBERT SCHWARTZ 
(South Brooklyn Liquor Co.) 

5th Ave., Brooklyn, N429
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NewWto^g^^Zinios
Visi Padorūs Darbiečiai 

Liksis Darbo Partijoj
Lietuvos Žmonėms Drabužių 

Centro Žinios
Nežiūrint dubinskiniu troc- 

kistų vadovybės pralaimėjimo 
Darbo Partijos nominacijose 
pereitą antradienį, eiliniai bu
vusieji to sleito rėmėjai ir net 
visi padorūs buvusieji tuo slei- 
tu renkami, bet pralaimėję,’ 
stos dirbti su laimėjusiais vie
ningumo šalininkais.

Bene pirmutinė iš rinktų ir 
pralaimėjusių, bet norinčių 
vieningumo, buvo Mrs. Johan
nes Steel, žmona kolumnisto ir 
plačiai žinomo radio komen
tatoriaus. Pirmą dieną po no
minacijų Mrs. Steel pareiškė:

“Kaipo pralaimėjusi kandi
datūrą į komitetą nuo deši
niojo sparno, be dvejojimo už
giriu Mr. Sidney Hillmano 
šaukimą vienytis ir raginu, kad j 
susitarimas dėl valstijos pild.! 
komiteto būtų atsiektas, nežiū
rint lėšų, kad mes visi galėtu-! 
me bendrai dirbti už išrinkimą sįųsti prieš Pirmą Gegužes. Gi 
prezidento Roosevelto ir vice-įneį vienas drabužis nėra siun- 
prezidento Wallace. j čiamas netaisytas, neskalbtas

■ ar neišvalytas. Tam reikia dar-
__ ___  

Atnešė Drabužių ir Kitų
Dovanų

Graunienė. 
Rušinskienė. 
Albert Zelanis. 
J. žemaitis. 
Ona Dobilienė.
Oswald Bagdonas. Jisai at-

Apie Lietuvius
Kariškius

Pirmadienis, Baland. 3, 1944

Ir vėl kreip- 
Bet jeigu 

ši operacija nepavyktų, tai ži
not, kur mane dėt — i kremą-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

pir-

va-

labai linksma, kad tu, 
ap-

d ar- 
link

prasidės lankymo 
Ji man sako:

DANTŲ GYDYTOJAS

D R. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALSS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku# 
Bteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te). STagg 2-8842

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINIS) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Aplankius Draugą 
Mockų

Patėmijęs antradienio Lais
vėje, kad drg. K. Mockus yra 
sergantis ir randasi Bushwick 
Hospital, nusprendžiau aplan
kyti serganti draugą prie 
mos progos.

Ketvirtadienį tiesiog iš 
bo pasileidau dasigauti 
ligoninės, kur randasi sergan
tis draugas. įėjus ligoninės 
“Waiting Room,” radau ir jo
jo dukterį belaukiant 7 vai., 
kuomet 
landos.

Drabužių Centre, 417 Lori-1 kam nors per geras ar per 
blogas. Visi žino vieną — dar
bas turi būti atliktas.

Iš jaunųjų moterų daugiau
sia teko matyti Frances Pakal
niškienė, Elsie Gasiūnienė, Be
atrice Kalakauskaitė, Anė 
Yakštis, Mary Sincus, N. Buk- 
nienė, L. Kavaliauskaitė.

Vyresniųjų : 1. Levanienė, O. 
Čepulienė, E. Kasmočienė, R. 
Laukaitienė, K. Rušinskienė, 
K. Petrikienė. (Be abejo, bus 
dirbę ir daugiau žmonių — 
sprendžiant pagal nudirbtą 
darbą.)

Nematomosios Darbininkės
Visos virš minėtos ir kai ku

rios kitos moterys nešasi dar
bo į namus — siūti naujus, 
taisyti, skalbti, tad jų darbas 
yra ne vien tik tiek, kiek nu
dirbama čia būnama diena ar 
vakaru. Pavyzdin, Kasmočienė 
ateidama savo vakarą atbūti 
darbe atnešė namie jau pasiū
tą ploščiuką ir sveterių. Turi
me ir daugiau tokių.

Yra ir tokių, kurios visai ne
gali ateiti, bet dirba. Viena iš 
tų yra Frances Kazakevičie
nė, buvusi tankiai matoma 
Moterų Kliubo ir Laisvės pra
mogų gaspadinėse, kol sveika 
buvo. Dabar jau antri metai 
ji nesveikuoju, po 
pilnai neatsigriebė 
Aną syk užėjus pas 
kalu ji skundėsi:

—Sunkiausia man tas, 
dabar didžiausių darbų 
džiausi© veikimo laikas, o aš 
nieku negaliu jums padėti. Į 
drabužių centrą važinėti ne
galiu, pramogų komisijose ir
gi dar negaliu dirbti, mėgsti 
negaliu, nes akys dar ne gana 
sustiprėjo. Sumaniau siūti. Pri
sipirkau skiaučių ir siuvu suk
neles. Kažin, ar bus geros?— 
klausė nusivedus į kambarį, 
rodydama į lovą, visą apties
tą mergaičių suknelėmis, ku
rias jinai pasiuvo 
tos medžiagos. Ji 
ti ir daugiau.

Pamaniau sau,
mas. Yra ąžuoliniai sveikų ir 
stiprių žmonių, gerų kriaučių, 
šiaučių ir kitų, kurie liuoslai- 
kiais nepamąsto apie pagal
bos reikalingus savo brolius, 
seseris, nepasiryžta pašvęsti 
nors keletą vakarų pagelbėti 
jiems ir pagelbėti patys sau. 
Kova prieš fašizmą juk nėra 
vien tų žmonių, kuriuos Hit
leris užpuolė pirmiausia, ji 
yra visų, nes visi anksčiau ar 
vėliau būtume buvę užpulti, 
jeigu fašizmas rytų fronte ne
būtų buvęs sulaikytas ir su
muštas. Ji ypatingai yra visų 
Amerikos žmonių kova dėl to, 
kad ir mūsų vaikai išėję prieš 
tą patį priešą kariauti.

Pagalvokite, broliai ir sese
rys, atidėkite vieną kitą ma
žesnės svarbos dalykėlį iki po 
karo, o liuoslaikiu darbu ir 
kožnu išgalimu centu ateikite 
pagalbon Lietuvos žmonėms.

Pagelbininke.

mer St., darbas vėl pradeda 
įsisiūbuoti. Jau kelios didžiu
lės skrynios prikrautos gerais 
drabužiais ir gatavai užkaltos, 

1 užadresuotos. Dar daug kitų 
drabužių laukia sugrąžinimo iš 
valytuvės, kiti laukia taisymo, 
dar kiti, visai nauji, laukia 
siuvimo.

Darbo yra užsilikę dar nuo 
seniau, kada centras buvo per- 

Į traukęs veiklą dėl persipildy- 
' mo, ir kasdien pribūna dau- 
i giau naujo darbo. Tad kada 
I tik kam galima, ateikite padir- 
i bėti. Pastarosiomis dienomis 
j gauta dar dvi siuvamos maši- 
' nos ir tikimasi surasti būdą jų 
' parvežimui.

Atsiminkime, trejetą savai
čių prabėgs, kaip nebuvusios. 

Į O ketvirtasis siuntinys dovanų 
1 Lietuvos žmonėms norima iš
siųsti prieš Pirmą Gegužes. Gi

Bronx-Pirmoje Vietoje 
Raudonojo Kryžiaus 

Kampanijoj

WALTER MIGLINAS
Aviacijos Kadetas—USNR
Neseniai buvo paliuosuotas 

iš tarnybos dviem savaitėm 
atostogų ii- aplankė namiškius. 
Jis tarnauja Naval Air Sta
tion, Dallas, Toxas.

Jo civilio gyvenimo vieta 
yra Brooklyne. Atostogomis 
svečiavosi pas tėvus Vladą ir 
Anelę Miglinus, gyvenančius 
Ozone Park, N. Y. Pas tėvus 
gyvena ir jo sesutė Adelė. Tė
vai ir sesutė buvo linksmus su
silaukę taip mielo svečio.

Dabar Walter Miglinas 
vėl yra grįžęs tarnybon.

jau

Bronx apskritys stovėjo pir-; 
moję vietoje nuošimtyje savo 
kvotos, kaip buvo pranešta nešė jo motinos Uršulės atsiųs- 
baigiantis vajaus mėnesiui. Ta- tą didelį pundą net iš Michi- 

iš i gan valstijos, kur jinai yra iš- 
29 važiavus dirbti karinį darbą. 
71 Ir pats nuo savęs dadėjo 

' centro reikalams.
te-

operacijos 
sveikatos, 
ją su rei-

$1

kad
di-

Duonkepy Lokalas Pra
šė Roosevelto Kandida

tuoti 4 Terminui

“Esu 
vienas iš jo draugų, atėjai 
lankyti jį šį vakarą, nes rytoj, 
31 d. kovo, bus jam daroma 
gana pavojinga operacija ant 
vidurių, tai jam priduos dau
giau drąsos. Jis jau randasi li
goninėje dvi savaitės laiko. Iš 
kart buvo manęs, kad reikės 
būti ligoninėje tik kokias 2-3 
dienas, tai ir nebuvo praneš
ta Laisvei. Gydytojams jo svei
katą tyrinę.)ant, imant kraują 
iš piršto, jau kraujas nebėgo, 
nes jau jo kūne nebuvo. Buvo 
padaryta jam du kraujo per
leidimai ir dar bus vienas da
roma prieš pat operaciją, kad 
sustiprinti jo silpną sveikatą, 
taipgi jam maistas buvo lei
džiamas tiesiog į gyslas, nors 
jam tai buvo nesakoma.”

Drg. Mockus atrodė daug 
geriau, negu kad teko jį ma
tyti ALDLD 185 kp. susirin
kime paskutinį kartą. Ligoni
nės priežiūra ir perdavimas 
kraujo jį sustipuino. Pirmiau-

Anna Sten ir Kent Smith scenoje iš filmos “Three 
Russian Girls,” rodomos RKO Albee Teatre, Brooklyne.

Išleistas eiti mokyklon 5 motori ją. Atėjo viena iš norsių, 
klausė, ar aš nenorėčiau, kad tų berniukas George Urrutia, 
pašauktų kunigą. Aš jai atsa- Bronxe, nepribuvo mokyklon ir 
kiau, kad aš nenoriu būt šven-1 negrįžo namo. Pašaukta polici- 
tuoju.” i ja, bet išjieškojus pusdienį vai-

T . . . . . t,, . . ' i ko dar nebuvo radę.Tankiu draugu) Mockui kuo | Y
geriausio pasisekimo šioje kri-i 
tiškoje valandoje.

M. Klimas.

čiau ir pačiam geriausiam 
visų apskričių dar trūko 
nuošimčių, turėjo sukėlęs 
nuošimtį, $595,981.

Brooklyne bažnyčių ir
atrų divizijos buvo perpildžiu-į 
sios savo kvotas, taipgi miesto ' 
sekcijos Heights ir Flatbush i 

. jau pasiekusios virš kvotos.
Bet daugelis kitų sekcijų te
bebuvo atsilikusios toli ir va
jaus vedėjai sakė, jog dar-1 
bas bus tęsiamas iki aplanky-i 
sime kiekviena stuba ir šukei- J 
sime savo kvotą, kuri Brook-Į 
lynui yra $3,331,000

Duonkepių ir Saldainių Ga
mintojų Lokalas 164, veikiąs 
daugiausia Bronxe ir West-. sias jo klausimas buvo: “Ro
chester, pasiuntė prezidentui' kios vėliausios žinios.” Didis 
Rooseveltui prašymą kandida-! linksmumas jį apėmė, kuomet 
tuoti į prezidentus. | pasakiau, kad- jau naciai iš-

Tas pats lokalas pasižadėjo grūsti iš Černovicų. Sako: 
pripildyti 1,000 -tri-dolerinių “Norėčiau dar pagyventi ligi 
pundelių Sovietų Sąjungai ir l tos valandos, kuomet jie bus 
paskyrė $1,000 pašelpimui ir visai sunaikinti,
apdovanojimui senų ir sergan- damasis į dukterį: 
čių savo narių velykinėmis do
vanomis.

Centre Daug Dirbo
Pastaruoju laiku, reikia 

sidžiaugti, ir keletas vyrų nuo- 
■ latos ateina atlikti kai kuriuos 
darbus, taipgi dirba būrys jau
nų ir vyresniųjų moterų. Ka- 

j dangi jau praėjo daug laiko, 
‘ i kai darbas ketvirtajam siunti- 

I niui pradėtas ir yra dirbę de- 
' sėtkai žmonių, o darbo kortų 
j atėję liuosnoriai darbininkai 
neregistruoja, tad sunku bus 

; visus atsiminti ir paminėti. Dėl 
to šį kartą teks tenkintis pa
minėjimu tik tankiausiai ma- 

: tomų krautuvėje.
Iš vyrų tankiausia matysi A.
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REIKALAVIMAI

DABAR RODOMA!

v

STANLEY THEATRE

mokestis. Valandos pagal su- 
Nereikalaujama didelio paty- 
Dėl daugiau informacijų, pra- 
kreiptis pas: Louis Aleksiejus,

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

iš savo pirk- 
rengiasi siū-

Amerikinė Premj’era Šiandien!—Artkino Perstato 
Po “MOSCOW STRIKES BACK” ir “HEROIC STALIN
GRAD” Rusija patiekia jums naują oficialį dokumentą

Drabužių Centre yra 
pasidalinimas, ant kiek 
galima dirbant liuosno- 
pribėgamais vakarais, 

ir minutėmis,

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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 5-0191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Mrs. Etta Adams, 47 m., 
New Rochelle Water Co. vice
prezidento žmona, užsimušė iš
šokus pro langą iš viešbučio 
Bossert, Brooklyne.

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

“Ukraine in Flames

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės 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.

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

Lonergan Nuteistas 
Kalėjiman

Lonergan Bimbą su visokiais klapatais. 
teismo pripa- Atvežė drabužius iš valytuvės, 

atvažiavo išsivežti, atvežė už
pirktus daiktus, Antanas eina 
sunešti ar išnešti. Padirbėja ir 
prie skrynių apkalimo. Pasta
rajame darbe jis tankiai gau- 

Geo. Wareso-

Wayne Thomas 
tapo “džiūrės 
žintas kaltu žmogžudystės an
trame laipsnyje, už kurį gali 
skirti baudos 20 metų iki gy
vos galvos kalėjimo. Bausmę 
paskelbs teisėjas Wallace ba
landžio 17-tą. “Džiūrė” nuo-1 na talkininkų: 
sprendį svarstė 9 su virš va-Iną, Valį Bunkų. O tų skrynių 
landas.

“Džiūrė” priėjo išvados, 
kad jis užmušė turtingą ir 
gražią savo žmoną Patricia ir 
kad tą atliko įšėlusiame per- 
pykime.

Reikalingas darbininkas dirbti prie 
restauracijos darbo. Lengvas darbas. 
Gera 
tartj. 
rimo, 
šome
33 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(76-78)

užadresavimą visuomet atlie
ka to darbo ekspertas Vincas 
Čepulis. Be to, užbaigę anuos, 
taip vadinamus “vyriškus dar
bus,” jie nesibijo ir kitų — 
aną vakarą visi vyrai, sustoję 
prie didžiulės skrynios vaikų 
batukus beatrinkinėją.

žodžiu, nors Lietuvos žmo
nėms 
darbo 
tik jis 
riai,
pusvalandžiais
tačiau nėra darbo, kuris būtų

Didžiojo Ofensyvo istorija.
Pagaminta Sov. Sąjungoj. — Diriguojama A. Dovjhenko.

MATYK: Įrodymą neapsakomų Vokietijos piktadarysčių 
Ukrainoje.

MATYK: Greitą ir baisų Raudonosios Armijos kerštą.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vidurnaktį rodoma kas šeštadienį.

7 th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

;Q, LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

/ •' SAVININKAS J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ani 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

diamond

O PARE

DIAMOND ENSEMBLE
”"ST ,N '<«« H£ARt

5r quality

v —— —

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

y

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 Both for
I.tfd y Crosby 
Matched 14K gold $4C°(
rings, intricately flfashioned in ro
mantic designs. 
Lovely. . Weekly Terms

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN
282 Union Avė.

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612




