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ga- 
ko-

ne-

sybę. Pasiūlymas buvo išgirs
tas ir visų anti-fašistinių par
tijų vadai jau turėjo pirmąjį 
posėdį, kuriame nusitarė ta 
linkme veikti.

Taigi gal neužilgo matysime 
naują Italijos vyriausybę, — 
vyriausybę, kuri iš tikrųjų 
lės išjudinti Italijos mases 
vai prieš Hitlerį ir vietos 
šistus.

Iki šiol Italijos masės,
pasitenkindamos Badoglio val
džia ir talkininkų politika, 
laikėsi pasyviai ir beveik nie
ku nepadėjo talkininkams j 
mušti okupantus.

Reikia tikėtis, kad naujoji 
Italijos vyriausybė neužilgo 
bus sudaryta, kad senis kara
lius pasitrauks, kad Italija ne
užilgo bus išlaisvinta ir tuomet 
Italijos liaudis laisvai padės 
pagrindus naujai visuomeninei 
santvarkai.

RAUDON. ARMIJA PASIEKĖ CECHOSLOVAKIJOS SIENA
Kirsdami Didį Smūgį Japonų 
Laivam, Amerikonai Sunai
kino ir iki 214 Jų Lėktuvų

SOVIETU ARTILERIJA
BOMBARDUOJA VOKIE

ČIUS ODESSOJE

Spąstuose Netoli Odessos 
Sunaikinta 10,000 Nacių; 

Pagrobta 1,500 Jų Vagonų
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų karo laivai ir 
lėktuvai, smogdami japo
nams Palau, Yap, Ulithi ir 
Woleai salose, nuskandino 
28 Japonijos laivus, pavo
jingai sužalojo bei padegė 
18 kitų laivų ir tikrai su
naikino ore ir ant žemės 

139 japonų lėktuvus. Be to,

1936 m. vienas nacių smo
gikų lyderis, Schultz, šitaip 
kalbėjo:

“Kuris yra didesnis, Kris
tus ar Hitleris? Kai Kristus 
mirė, jis turėjo dvyliką moky
tinių, ir net iš tų ne visi jam raj 25 metų amžiaus
buvo ištikimi. Gi Hitleris sian- abe]naį fous šaukiami ka-
• • • • • 1 • •

Draftas Mažai Išimčių 
Darys 18-25 m. Vyram

Washington. — Visi vy-

Lodnon, bal. 9. — Perkū- 
nuoja didžiosios Sovietų 
kanuolės, sustatytos už se
ptynių bei aštuonių mylių 
nuo Odesso; triuškina na
cių gynimosi linijas prie
miesčiuose.

Raudonosios Armijos da
liniai prasiveržė Rumuni
jon taipgi per Siretul upę,

20 mylių į pietus nuo Čer
novicų, ir nužygiavo 13 my
lių pirmyn per 24 valandas.

Rumunijoj Sovietai užė
mė dar 30 gyvenamųjų vie
tovių, o Vakarų Ukrainej- 
300 per vieną dieną. Tarp 
užimtų vietų yra 11 gele
žinkelių stočių ir 4 apskri
čių miestai.

nas, pilnas oro bombų; 81- 
nas vagonas, prikrautas 
maisto, ir 50 vagonų su fa
brikų įrengimais, kuriuos 
naciai mėgino iš Odessos iš- 
sigabent Vokietijon.

Be to, raudonarmiečiai 
pagrobė 24 vokiečių tankus 
ir 64 kanuolės.

Atimdami iš nacių Raz- 
delnaja miestą su geležin- 
nuoles, o tarp jų ir 12 di- 
kelio stočia, Sovietų kovū- 
nai pagrobė 44 vokiečių ka- 
džiųju kanuolių; 17 garve
žių, 500 vagonų su kariniais 
kroviniais, tris sandėlius, 

šešis ištisus traukinius, o, 
tarp jų vieną traukinį, pri
krautą kanuolių ir tankų ir 
du traukinius su sužeistais 
vokiečių kareiviais ir ofi- 
cieriais.

Apsupime Skalos srityje, 
į šiaurvakarius nuo Kame- 
nec - Podolsko, raudonar
miečiai, naikindami likučius 

j penkiolikos vokiečių divizi
jų, per keturias dienas už
mušė 15,000 hitlerininkų.

Sovietų kariuomenė taip
gi neatlaidžiai žudo apsup
tus, bet nepasiduodančius

jie pašovė ir turbūt sunai
kino dar 75 priešų lėktu
vus.

Amerikiečiai neteko tik 
25 lėktuvų ir 18 lakūnų. Ki
ti lakūnai tapo išgelbėti. 
Nei vienas japonų laivų šo
vinys nekliudė jokio Ame
rikos laivo.

Tuos nepaprastai dide
lius nuostolius japonams a- 
merikiečiai padarė per tris 
dienas, pradedant kovo 29 
d. Skaudžiasią smūgį jie 
priešams kirto Palau salos 
srityje, karinėje japonų ba
zėje, tik 550 mylių į rytus 
nuo Filipinų salų. Palau, 
kaip ir kitos minimos salos, 
yra vakarinėje Caroline sa
lyno dalyje, nepertoli 
ko, drūčiausios priešų 
tumos — salos.

Admirolas Nimitz, 
riausias Amerikos laivyno 
komanduotojas Ramiajame 
Vandenyne, paduoda seka
mus Japonijos laivų nuosto-

Gandai apie “Didžius” Vakarų 
Europon Įsi veržimo Pavojus, tai 
Humbugas, Sako Gen. Bradley

Maskva, bal. 9. — Rau
donoji Armija prasiveržė 
per Totorių tarpkalnę, Kar
patų kalnyne, į vakarus 
nuo Černovicų, ir pasiekė 
čechoslovakijos rytinę dalį, 
užgrobtą Vengrijos. Marša
lo Stalino įsakymu, Maskva 
pasveikino šią pergalę dvi
dešimčia salvių šūvių iš 
324-rių kanuolių.

ČECHOSLOVAKŲ PRE
ZIDENTAS BENES 

SVEIKINA STALINĄ
London, bal. 9. — Sovie-

dien turi su savim 70 milijonų 
žmonių tautą! ...”

Tai buvo 1936 m. Iš tų 701 
milijonų, koks desėtkas mili
jonų jau yra paklota karo 
frontuose, o kiti milijonai, ta> kad Jle bH‘lnai’ nePava’ 
kaip tie Kristaus mokytiniai, • duojamai reikalingi kail- 
“ne visi jam yra ištikimi.” 'niams darbams; bet ir.šito-

Galima spėti, jog neužilgo kios išimtys bus visai ne- 
tie patys vokiečiai, kurie Hit-1 skaitlingos, kaip pranešė 
lerį per metų eilę taip garbi-1 gen. Hershey, vyriausias i]ius: 
no, nugalabins jį žiauriau, kaip rekrutavimo direktorius. j Nuskandinta* 2 naikin- 
farizėjai Kristų. > Tokio amžiaus vyrai,;į-uvaj 4 kitoks karinis lai-
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riuomenėn, ir labai mažai 
kuriem bus atidėta kalinė 
tarnyba, tiktai tokiuose at
sitikimuose, kur bus įrody-

Tru- 
tvir-

Į , . .... LLlVėtl, X nuo 1CLX-

. 7 • .• «. nors vedę n- su vaikais, vis ly % dideli krovinių lai-
Aną d.en, easton.et.s Stan- įiek bus draftUOjami, Sake Ij g vidutMai krovinhj 
C Kl A h A K* R n O 10 mAn 1 DrlSOtlC. Tjntinhnxr • ' . . _ .kus pabakšnojo man į pašonę, Hgrshey. 

klausdamas, kodėl nerašau 
apysakų.

Vieną rašau, bet nesiduoda 
taip lengvai. Apysakai rašyti 
reikalinga ramybė ir laikas. 
Nūnai gi abiejų stoka. Darbas 
redakcijoje, visoki darbai-dar- 
beliai organizacijose; galybės 
tų mitingų.

Na, bet vasaros metu teks 
sunkiau prisispausti prie dar
bo.

Tikrai svarbiuose kari
niuose darbuose vyrai 26 
metų amžiaus ir senesni 
dar nebus šaukiami kariuo
menėn.

Amerikiečiai Galingai 
Smogė Vokietijai

Drg. Stankui nelabai patin
ka Ostrovskio apysaka ‘‘Aud
rų Pagimdyti.”

Man ji patinka. Argi Os
trovskis, pats dalyvavęs mū
šiuose, ne gražiai pavaizduoja 
lenkiškų dvarponių pastangas 
išgelbėti Vakarų Ukrainoje 
savo dvarus? Argi jis ne rea
liai atvaizduoja tarybinių tau
tų pastangas kovai dėl lais
vės ?

Tiesa, “Audrų Pagimdyti” 
vaizduoja praeito karo laikus, 
—šiandien viskas kitaip, — 
mūšiai aštresni, didesni, žmo
nių sąvoka dėl paties karo 
ryškesnė. Tačiau tas žmogus, 
kuris nepažįsta gerai praeito 
karo, jame įvykusių veiksmų, 
tam sunku bus suprasti ir šio 
karo eiga ir tikslai.

London, bal. 9. — Vakar 
1,500 Amerikos lėktuvų ple
škino Braunšveigą ir kitus 
karinius Vokietijos mies
tus. Tuo pačiu laiku ameri
kiečiai sunaikino 148 vokie
čių lėktuvus, o savo nusto
jo 58 lėktuvų.

Berlyno radijas sakė, jog 
“keno tai” bombanešiai at- 
atakavo ir Rytų Prūsiją.

Japonai Užėmę Kohimą
Japonai garsinasi, kad 

jie atėmę iš anglų Kohima 
miestą, Indijoj.

Sako, kad jiem telieką 30 
mylių iki svarbiojo Bengal- 
Assam geležinkelio.

Sutinku, mums reikalingos 
šiuos laikus vaizduojančios 
apysakos. Mums ypačiai pa
geidaujamos iš Amerikos lie
tuviu gyvenimo apysakos, ku
rių tiek mažai teturime.

Bet gauk tu jas, jei nori!
• Kai kurie bandą imtis apy

sakų rašymo asmenys, užuot 
vaizdavę “savo kampelį,” savo 
kraštą, savo tautiečių gyveni
mą, kuris jiems žinomiausias, 
rašo kažin ką.

žinoma, apysakų rašymas—

Italijoj tik žvalgai tevei
ktą.
sunkus darbas, reikalingas 
daug laiko, energijos ir pasi
ruošimo. Ne visi rašantieji to 
visko pakankamai turi.

Stebiuosi, kaip tarybiniai 
Lietuvos rašytojai, gyveną Ta
rybų Sąjungoje, suranda lai
ko dailiajai literatūrai kurti. 
Jie šio karo metu jau yra daug 
atlikę mūsų grožinės literatū
ros praturtinimui.

Garbė jiems už tai!

laivai, 8 maži krovinių lai
vai, 3 dideli žibaliniai lai
vai, 1 vidutinis žibalinis 
laivas, 1 mažas žibalinis 
laivas, 1 karinės sargybos 
laivas.

Sužalota: 1 japonų karo 
didlaivis, 1 naikintuvas.

Ant pakrantės užvaryta 
ir dega : 1 didelis taisymų 
laivas, 1 vidutinis žibalinis 
laivas, 2 maži žibaliniai lai
vai ir 1 mažas prekinis lai
vas.

Dega: Du nedideli preki
niai japonų laivai.

Ant pakrantės užvaryta 
ir sužalota 1 didelis preki
nis laivas, 2 vidutiniai pre
kiniai laivai, 5 nedideli pre
kiniai laivai.

Ant pakrantės užvaryta: 
1 nedidelis krovinių laivas.

Kiti Japonų Nuostoliai
Be to, Jungtinių Valstijų 

kariniai laivai ir lėktuvai 
padarė sekamų nuostolių 
priešo įrengimams:

Palau saloje sunaikinta 4 
japonų lėktuvų pastogės ir 
jų pastatai; supleškinta 40 
kitų pastatų ir daugiau 
kaip 20 
fosfatų 
plaukos. 
naikinta 
tis ir suardyta bei sužalota 
įvairūs kiti pastatai bei į- 
rengimai Yap ir Woleai sa
lose.

Visi kariniai japonų lai
vai, kurie tik paspėjo, pa
bėgo nuo tų salų, kai prie
šų lėktuvai pranešė jiems, 
kad atplaukia Amerikos

sandėlių, sužalota 
fabrikas ir prie- 
Ulithi saloje su- 

japonų radijo sto-

v.

London. —Generolas Įeit. 
Omaras N. Bradley, Jungt. 
Valstijų kariumenės ko
manduotojas Anglijoj, sakė 
bal. 7 d., jog yra tik nesą
monė - humbugas skleidžia
mieji gandai, būk talkinin
kų įsiveržimas antruoju 
frontu į Vakarų Europą 
gręsiąs baisiais nuostoliais 
amerikiečiams ir anglams.

Besikalbėdamas su vienos 
pėstininkų divizijos oficie- 
riais, generolas Bradley už- 
reiškė:

“Pasakojimai, būk 90 nuo
šimčių mūsų nesugrįšią, y- krai verta (ir vėl) rizikuo
ta gryna kvailybė.

“Mes turime geriausius !tam pasiekus čechoslovakų 
kareivius, geriausius įren- |sieną, Ed. Benes, čechoslo- 
gimus ir daugiau jų, negu vakijos prezidentas, pa- 
vokiečiai bet kada svajojo, siuntė už tai šiltą sveikini-

“Po kelių pirmųjų įsiver
žimo dienų, visi mūsų rū
pesčiai bus užbaigti.”

Talkininkų karo nuosto
liai Tunisijoj, bendrai i- 
mant, buvo tiktai po tris ar 
keturis iš kiekvieno tūks
tančio, — skaitant užmuš
tuosius, sužeistuosius ir ne
laisvėn pakliuvusius, sakė 
gen. Bradley, pridurdamas:

“Matant tokį reiškinį, ti-

mą premjerui Stalinui ir 
pergalingai Raudonajai Ar
mijai.

Emigracinė čechoslova
kijos valdžia Londone išlei
do pareiškimą, kur, tarp 
kitko, sako:

“Po pergalingų Raudono
sios Armijos ir čechų Ar
mijos jėgų ateis čechijos 
vyriausybės organai perimt 
atvaduotos žemės valdymą

ti.”

POPIEŽIUS NĖRA KRISTAUS VIETININKAS, 
SAKO RUSŲ BAŽNYČIOS PATRIARCHAS

Maskva. — Patriarchas 
Sergijus, Rusijos pravosla
vų bažnyčios galva, pareiš
kė, jog popiežius nėra Kri
staus vietininkas. Maskvos 
Žurnale patriarchas rašo, 
jog Kristus, paskutinį kar
tą atsisveikindamas apašta
lus, sakė:

“Aš visados esu su ju
mis” (Morkaus evangelija, 
28:20). '

“Tatai reiškia, jog nors 
Jėzus fiziniai pasitraukė 
nuo žemės,” kaip rašo patr. 
Sergijus, “jis niekuomet 
dvasiniai neapleido bažny
čios.”

Patriarchas padavė ir 
daugiau ištraukų iš Naujo
jo Testamento, įrodinėda
mas, jog popiežius neturi 
teisės vadintis Kristaus pa
vaduoto jum. Sergijus tęsia, 
kad galėtų būti tiktai krik
ščionių vyskupų suvažiavi
mo išrinktas bažnyčios pir
mininkas, bet ne Kristaus 
vietininkas.

pravoslavų bažnyčia, negu 
su katalikų. Mes, kaip ir 
pravoslavai, taipgi atmeta
me popiežiaus statymąsi 
Kristaus vietininku.”

Yorko arkivyskupas, vy
riausias po Canterburio ar
kivyskupo anglų bažnyčios 
dvasiškis, pernai rudenį 
lankėsi Sovietų Sąjungoje 
dešimt dienų. Jis kalbėjosi 
ir su patriarchu Sergijum. 
Yorko arkivyskupas sako, 
jog patriachas 
vyras, 75 metų 
aplink save jis 
gerus, gabius 
arkivyskupus.

yra puikus 
amžiaus. 0 
subūręs ir 
pravoslavų

Anglų Arkivyskupas Sutinka 
Su Pravoslavų Patriarchu

TUZINAI SOVIETU LĖKTU
VŲ ARDĖ SUOMIŲ UOSTA
London. — Suomijos ko

manda oficialiai pranešė, 
kad 30 sovietinių lėktuvų 
bombardavo suomių uosto 
miestą Kotką, į rytus nuo 
sostamiesčio Helsinkio.

Sovietų bombos padarė 
Kotkai nuostolių ir užmušė 
bei sužeidė tam tikrą skai
čių asmenų, kaip sakė Ber
lyno radijas.

New York.— čia viešįs, 
Anglijos Yorko arkivysku
pas Cyril F. Garbett, parei
škė: 

u

Maskva. — Sovietų spau
da plačiai rašė apie pasta
ruosius anglų - amerikiečių 
oro žygius prieš vokiečius

“Anglų bažnyčia, be abe
jo, labiau sutinka su rusų
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ir už tai sveikino taikiniu

kaip tik leis karinė padė
tis.”

Kartu čechoslovakijos 
valdžia šaukė visus savo 
tautiečius sukilti ir mušti 
hitlerininkus.

S* naciu. Tarniiyj. Hitleri-

PAGROBTA DIDŽIULIAI 
DAUGIAI NACIŲ KARI

NIŲ ĮRENGIMŲ
London, bal. 9. — Trečio

ji Ukrainos armija, koman
duojama generolo Malinov- 
skio, visiškai sunaikino li
kučius hitlerininkų penkių 
bei šešių divizijų, kurie bu
vo apsupti ties atvaduotu 
Razdielnaja miestu, 35 my
lios į šiaurvakarius nuo di
džiojo Odessos uostamies
čio. Tuose spąstuose bal. 6 
ir 7 d. raudonarmiečiai už
mušė daugiau kaip 7,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 

paėmė 3,-

ninkai iš lauko pusės su di
delėmis jėgomis kartotinai, 
desperatiškai kontr - ata
kavo, bandydami- prakirsti 
apsiautimo ratą ir paliuo- 
suot apsuptuosius. Visos 
nacių kontr - atakos tapo 
sumuštos su skaudžiais 
jiems nuostoliais.

Amerikos Lakūnai Pliekia ir 
Pliekia Japonus Wake

nelaisvėn

kuriuose 
vokiečiai

atsitiki- 
ištisomis

rių ir 
200.

Kai 
muose 
grupėmis, organizuotai pa
sidavė nelaisvėn.

Į šiaurius nuo Razdielna
ja Sovietų kariuomenė pa
grobė 40 nacių tankų, pen
kias didžiąsias motorines 
Ferdinand kanuolės, 188 ki
tas kanuolės, 284 kulkosvai
džius, 1,000 arklių ir daug 
kitų karinių reikmenų.

Vesioly Kut geležinkelio 
stotyje, apsupimo plote, So
vietų kariai pagrobė 1,100 
vokiečių vagonų, prikrautų 
visokių karo reikmenų. Ta
me skaičiuje pagrobta 74

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų bombanešiai 
jau aštuonioliką sykių bom
bardavo Wake salą nuo to 
laiko, kai japonai ją užė
mė. Wake yra už 2,300 my
lių į vakarus nuo Hawaii 
salų.

Paskutiniu žygiu Ameri
kos lakūnai numetė 44 to
nus bombų į sandėlius ir 
lėktuvų taisymo dirbtuves 
toje saloje. Tuo tarpu kiti 
amerikiečių bombanešiai 
atakavo japonus Ponape 
saloje, tarp Gilbert ir Caro
line salynų, ypač ardydami 
priešų lėktuvų aikštę.

Visi Amerikos lėktuvai 
sugrįžo iš abiejų žygių.

Kainų Suvaldymas

vagonai, prikrauti kanuoli 
nių šovinių 31-nas vago-

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pareiškė, jog 
per metus beveik visiškai 
nepabrango gyvenimo reik
menys. Nors šiek tiek paki
lo drabužių kaina, taciaus 
maisto reikmenys atpigo, 

prezidentas.

I
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Kas Ką Rašo ir Sako

Ki
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Dezertyras — Jiems Didvyris!
Prieš keletą dienų New Yorko Timese 

pasirodė tūlo Viktoro A. Kravčenko nei 
tai laiškas, nei tai straipsnis. Jame 
Kravčenko pasisakė esąs Tarybų Sąjun
gos pareigūnu, inspektoriumi ir kapito
nu ir dar kitokiu, prisiųstu čia inspek
tuoti superkamąją karinę medžiagą, — 
geležį ar plieną. Ir šis Kravčenko dabar 
pareiškia, būk jis pasitraukiąs iš tų pa
reigų, nes jam nepatinkanti Stalino po
litika, jam geriau patinką būti Ameri
koje.

Iki šiol mes nekreipėme dėmesio į to 
Kravčenkos “pareiškimą”, nes tai maž
možis, į kurį negi vertėtų daug dėmesio 
kreipti. Tarybų vyriausybė Jungtinėse 
Valstijose, mes manome, turi tūkstan
čius visokių pareigūnų, tarnautojų, su- 
siųstų čia visokiais reikalais. Vieni jų 
atvyksta, kiti išvyksta, vieni gyvena il
giau, kiti trumpiau—žiūrint pagal reika
lą. Na, ir jeigu iš tūkstančių žmonių, 
nuolat važinėjančių tarp SSSR ir Ame
rikos, keletos metų bėgyj pasitaikė vie
nas tokis, kuriam nepatinka Tarybinė 
vyriausybė, Stalinas, Molotovas, Kalini
nas ar kas kitas, tai kas čia tokio? Kiek 
daug Amerikos piliečių yra nepasitenki
nę prezidento Roosevelto politika — už
sienine ir namine? Kiek daug Amerikos 
piliečių yra viešai pasmerkę prezidento 
Roosevelto politiką?! Ar dėl to rimtas 
žmogus turėtų sielotis ir Rooseveltą už 
tai pasmerkti ?!

Tačiau komercinė spauda nerimo. Ji 
sielojosi, gaudė Kravčenko. Ji nuolat 
barškino į generalinio SSSR konsulato 
duris, į Sovietų ambasados Washingto
ne duris, klausinėdama, kas tas Krav
čenko, ar jis ištikrųjų yra koks tai auk
štas pareigūnas, jeigu Times jam sutei
kė tokį “ciną”?

Tolydžio pastebėjome, kad ir lietu
viškųjų kryžiokų spauda pradėjo tą mui
lo burbulą pūsti. Vienybė išspausdino iš
tisą Kravčenkos pareiškimą, Naujienos 
parašė editorialą, pavadintą “Laisvas 
Rusijos balsas” (Vadinasi, pagal Naujie- 
ns, Kravčenko, kuris veikiausiai yra ne 
rusas, bet ukrainietis, kadangi jo pavar
dė daugiau panaši į ukrainiečio, yra 
“laisva Rusija”!), kiti panašios rūšies 
laikraščiai rašė, spėliojo, kaip ir visuo
met, nei šį nei tą.

Na, ir tu dabar žmogus polemizuok su 
jais kad nori!

Mes vistik laukėme žinių iš SSSR am
basados Washingtone. Mes nujautėme, 
kad ambasada patenkins spaudos kores
pondentų prašymus ir jiems patieks apie 
tą didvyrį tikrų (“Laisvą Rusiją”!) ži
nių.

Pagaliau ambasada paskelbė.
Žinios tokios: Kravčenko turėjo grįž

ti į Tarybų Sąjungą karinėms parei
goms, — gal stoti į frontą. Na, ir Krav
čenko pabijojo! Į frontą eiti jis atsisakė 
(Tai irgi didelė retenybė, nes milijonai 
Tarybų Sąjungos piliečių savanoriai ver
žiasi į Raudonąją Armiją ir nekantriai 
laukia pašaukimo į frontą). Vadinasi, 
jis, Kravčenko, nusitarė būti dezertyru! 
Jis, nešiodamas kapitono laipsnį, pabėgo 
iš savo pareigų, kurioms prisiegė. Jis 
sulaužė, pamynė savo priesaiką.

Aišku, jis, Kravčenko dezertuodamas 
padarė negarbės visai Raudonajai Ar
mijai, ir tas parodo, jog bailių ir dezer
tyrų atsiranda net ir toje armijoje, kuri 
stebino ir stebina pasaulį savo drąsa, pa
sišventimu ir ištverme.

Well, dezertyras yra dezertyras!
Mes nežinome, koki tarp Tarybų Są

jungos ir Amerikos vyriausybių veikia 
susitarimai dėl tokių nuotykių. Bet 
mums atrodo, kad, jeigu dezertyras atsi
kanda, tai jis turėtų būti atiduotas tai 
valstybei (talkininkei), kuriai jis pri
klauso. Mums rodosi, jeigu Amerikos vy
riausybės pasiųstas į Tarybų Sąjungą 
karininkas, bus jis žęmas ar aukšta^, de-

zertuotų, tai Tarybų vyriausybė, be abe
jo, Jį grąžintų Amerikos vyriausybei. 
Kaip bus su dezertyru Kravčenko, mes 
nežinome, — liekasi palaukti ir pamaty
ti.

Kravčenko (anot Grigaičio: “Laisva 
Rusija”) jaučia, kad kas nors panašaus 
bus daroma. Todėl jis, su pagalba New 
Yorko Timeso ir gal kelių trockistų, nu
sitarė sudaryti “politinį dokumentą”, 
kad viskas atrodytų, būk jis esąs koks 
tai politinis nusikaltėlis, o ne paprastas 
iš armijos pabėgėlis, paprastas dezerty
ras.

Ir dėl to dabar tūli angliški redakto
riai ir lietuviški pradėjo šį dezertyrą 
garbinti 1

Atviri pro-naciai, pasislėpę pro-naciai, 
visoki politiniai skurdžiai imasi Krav- 
čenką globoti,—globoti ir garbinti už tai, 
kad jis atsisako eiti karinėn tarnybon, 
atsisako kariauti prieš Hitlerį!

Bet kokis sveikai mąstąs žmogus pa
sakys: Hitleris nieko geresnio iš tų re
daktorių ir nenorėtų. Garbiu’ Tungtinių 
Tautų dezertyrus, garbink siiakerius, 
garbink tuos, kurie šmeižia Tarybų Są
jungą ar Ameriką, ar Angliją—-Hitle
riui būsi good boy!

Vivien Kellems’iutės Meilužis— 
Vokiečių Šnipas!

Vivien Keliems (lietuviškai bus Kel- 
lemsiūtė) yra turtinga moteriškė. Ji 
turi fabriką Conn, valstijoj ir jos fabri
kas gavo iš valdžios užsakymus karo 
reikmenis gaminti. Kellemsiūtė kadaise 
pasišovė kandidatuoti į Jungt. Valstijų 
kongresą, bet žmonės jos nerėmė. Ji 
republikonė ir didelė prezidento Roose
velto neapkentė j a.

Nelabai senai Kellemsiūtė, kalbėdama 
berods St. Louis mieste, ragino kapita
listus nemokėti taksų, kurie esą jiems 
peraukšti. Kitais žodžiais, jinai išstojo 
prieš karą, prieš mūsų kraštą, esantį di
deliame krizyj.

Bet dėl to šiai panelei nei plaukas nuo 
galvos nenupuolė. Spauda jos kalbą pla
čiai citavo, ji gerokai pasigarsino.

Tik prieš keletą dienų Jungt. Valstijų 
kongrese kongresmanas John Coffee iš
kėlė daugiau įdomių dalykų apie šią pa
nelę. Kaip nors šiam kongresmanui pa
teko į rankas josios laiškai, siųsti tūlam 
nacių šnipui, grafui Frederick Karl von 
Zedlitz’ui. Pastarasis gyvena Argentino
je ir, žinoma, dirba, kiek galėdamas na
ciams. Kongresmanas sako, kad panelė 
Kellemsiūtė susimylėjusi su tuo tipu ir 
jam rašiusi meiliškus laiškus. Taikos me
tu moteriškė gali, aišku, susirašinėti su 
bet kuo ir jai dėl to nedaug kas gali ką 
sakyti, bet karo metu susirašinėti su 
didžiausiu krašto priešu —■ tai jau per
daug.

Žiūrėsime, ar atitinkami mūsų krašto 
organai nesidrovės paimti šitą panelę 
už čiuprynos ir paklausinėti, kodėl ji pa
laiko glaudžius ryšius su nacių šnipu, 
gyvenančiu kitoje valstybėje.

Kam Reikalingas Antrasis 
Frontas?

Užpraeitais ir praeitaisiais metais 
Amerikos ir Anglijos žmonės masėmis 
reikalavo atidaryti Europoje antrąjį 
frontą. Mūsų dienraštis taipgi stojo už 
tai, prisidėdamas prie milijonų žmonių 
su savo balsų.

Mes, žinoma, ir dabar norime matyti 
juo greičiau antrąjį frontą atidarytą.

Bet įdomu tas: užpraeitais ir praeitais 
metais, kai vis daugiau ir daugiau bal
sų kilo dėl antrojo fronto atidarymo, tū
li peckeliai šitaip sakydavo: Aa, komu
nistai ir jų pakalikai reikalauja atida
ryti antrąjį frontą tam, kad Rusiją iš
gelbėti !...

Tiesa, vokiečiai buvo įsibriovę giliai į 
Tarybų Sąjungą ir jai pridarė daug ža
los. Bet mes, reikalaudami atidaryti ant
rąjį frontą, visuomet turėjome galvoje 
pirmiausiai mūsų krašto interesus, o ne 
Tarybų Sąjungos. Mes sakėme, dabar 
reikia atidaryti antrasis frontas tam, 
kad Hitlerio jėgas sunaikinti.

Šiemet Rytų fronte dalykai žymiai 
pasikeitė. Raudonoji Armija išmušė 

priešą beveik iš visos Ukrainos ir visos 
Rusijos, įbrukdama jį į Rumuniją, į 
Balkanus, į Lenkiją. Raudonoji Armija 
priešą tebemuša. Šiemet, taigi, niekas 
negali pasakyti, būk mes reikalaujame 
antrojo fronto tam, kad “Rusiją išgel
bėti.”

Šiemet jau kiekvienam turėtų būti aiš
ku, kad antrasis frontas reikalingas 
ne tam, kad “Rusiją išgelbėti”, bet tam, 
kąd pakelti Amerikos ir Anglijos pręs-

NIEKŠO BALSAS PRO- 
NACIšKOJEf SPAUDOJE

Teisingai buvo mūsų spė
ta, kad parsidavėlio niekšo 
Kravčenko išdavimas savo 
krašto baisiai patinka visai 
pronaciškai spaudai,
taip nė būti negalėjo. Kas 
tik ką nuspjauna prieš So
vietų Sąjungą, lietuviški 
kryžiokai sudoroja apsilai
žę.

Fašistinėje Vienybėje Ty- 
sliava daug vietos pašven
tęs Kravčenko piktojo pa
reiškimo išpopuliarizavi- 
įpui. Tysliava net pranašu 
virto. Jis sako:

“Atrodo kad Kravčenko 
asmenyje Stalinas įsigijo 
naują Trockį. Pirma buvo 
kaulas gerklėje, dabar — 
peilis pilve”. (Vienybė, bal.

Vadinasi, jau galas visai 
Sovietų Sąjungai. Krav- 
čenko su ja pilnai apsidir
bo. Argi gali gyventi žmo-

negali gyventi šalis bei 
tauta su peiliu pilve. O Hit
lerio agentas Kravčenko, 
pasak Tysliavos, yra So
vietų Sąjungai peilis pilve!

Tai tokia yra tas Krav
čenko galybė hitlerizmo 
tvaiko sugadintoje poetiš
koje Tysliavos galvoje.

Iš Brooklyno persikelki
me Chicagon. Grigaitis ne
atsiliko nuo Tysliavos. Jis 
ne tik dėl Kravčenko pa
aukoja didelę dalį Naujienų 
pirmo puslapio, bet parašė 
apie į ilgą editorialą. Gri
gaitis mano, kad šis Krav
čenko įrodė visus jojo, Gri
gaičio, dvidešimties penkių 
metų plūdimus prieš Sovie- | 
tų Sąjungą. Kravčenko tik
ras Grigaičio Maižiešius. 
Grigaitis šaukia:

“Ar jisai (Kravčenko) 
galėjo tylėti, patyręs šitą 
tiesą? Jo sąžinė reikalavo 
prabilti, ir jisai prabilo— 
gal būt, rizikuodamas net 
savo gyvastimi!” (Naujie
nos, bal. 6).

Kravčenko, vadinasi, 
naujas mučelninkas*

Tik jis vienas, Kravčen
ko, iš arti dviejų šimtų mi
lijonų Sovietų Sąjungos gy
ventojų, iš milijonų didvy
rių, kurie paguldė galvas 
šiame kare prieš hitlerizmą 
— iš jų visų tik vienas 
Kravčenko turėjo sąžinę ir 
drąsos pasakyti “tiesą!” 
Taip teigia Grigaitis. Ir jis,

žinoma, nori, kad jo skai
tytojai būtų už jį dar dar
nesni ir jam tikėtų.

Amerikoje suimta ir tei
siama tuzinai Amerikos pi
liečių, kurie sučiupti šnipi
nėjime Hitleriui. Grigaitis 
apie juos tyli. Bet, ot, at
sirado vienas niekšas So
vietų Sąjungos pilietis ir 
Grigaitis su žeme sumaišo 
visą tą didelį kraštą. Vietoj 
pasmerkti ir atmesti tą 
niekšą, tą parsidavėlį Hit
leriui, Grigaitis jį į padan
ges kelia, jį tiesiog garbi
na, padaro jį vieninteliu 
Sovietų žemės žmogum su 
sąžine ir drąsa, perstato jį 
didžiausiu mučelninku, au
kojančiu net savo gyvybę, 
idant pasakius “tiesą.”

Bet štai kas svarbu ir į- 
sidėtina kiekvienam į gal
vą. Goebbelso propagandos 
biuras ant rytojaus, kai 
Kravčenko išleido prakeiki
mą prieš Sovietų Sąjungą, 

Taip i jo pareiškimą su užgyrimu 
ir papildymu per radiją iš
dėstė Vokietijos žmonėms. 
Ar tas neparodo, kad Krav
čenko yra parsidavęs hitle
rininkams?

Ar ne keista, kad Krav
čenko pareiškimu lygiai di
džiuojasi ir džiaugiasi Gri
gaitis, Tysliava ir Goebbel- 
sas? Kodėl toks supuoli
mas ?

Reikalauja Atidėt Karo 
Tarnybą Dvidešimčiai 
Tūkstančių Mainierių
Washington. — Harold 

L. Ickes, Amerikos vidaus 
reikalų sekretorius ir kuro 
administratorius, ’ reikalau
ja, kad būtų atidėta šauki
mas kariuomenėn kokiems 
dvidešimčiai tūkstančių an
gliakasių iki 26 metų am
žiaus. Nes jie reikalingi bū
tinajai anglies pramonei. 
Vyresnieji gi būsią kol kas 
nekliudomi.

Nors tie 20,000 mainierių 
ir būtų palikti savo darbe, 
tačiau tiek daug jaunų ang
liakasių bus paimta armi- 
jon, kad ateinančią žiemą 
labiau stokuosią anglies, 
negu praeitąją, kaip teigia 
atsakingi Washington© val
dininkai.

Hastings, Neb.— Sprogi
mas arsenale užmušė tris.

Senatoriai, Elbert D. Thomas (D. Utah), dešinėj, ir 
Warren R. Austin (R. Vt.), vadovauja judėjimui išvys
tyti nacionalj vieningumą link pokarinės tarptautinės 
politikos. (Federated Pictures).

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

gos, dėl stokos vitamino D: 
angliškoji liga arba rachi- 
tas, kaulaminkštė ir mėš-

mi tybinių

yra saules
Saulės

AVITAMINOZAS D.
Stoka vitamino D žmo

gaus organizme, jei tęsiasi 
savaitėmis ir mėnesias, su
trukdo kalkių apykaitą ir 
padaro kokią 
trūkumų ligą.

Vitaminas D
šviesos vitaminas, 
ultra - violetiniai spindu
liai ant nuogo kūno perei
na per odos viršutinį sluog- 
snį ir pagamina riebalinėj 
odos medžiagoj vitaminą D. 
Tą vitaminą paskui suima 
kraujas ir išnešioja po visą 
kūną.

Vitaminas I) padeda su
laikyti ir sucementuoti kal
kes kauluose, kremzlėse ir 
po truputį kituose audi
niuose. Jei nėra vitamino 
D, tai nors tu ir daug gau
tum kalkių su maistu, jos 
nepasilaiko organizme, bet 
prasišalina įvairiais keliais. 
O vitaminas D pritvirtina 
kalkes ir neleidžia joms iš 
kūno išeit.

Geriausias 
šaltinis yra 
šviesa, taipgi
niai tam tyčia lempų spin
duliai, dalinai ir atmušta 
saulės šviesa — atmušta 
nuo debesų, nuo dangaus 
skliautų, nuo smėlio, nuo \ 
vandens.

Vitamino D 
kepenų aliejus 
Vasaros metu 
šinio tryniai, 
sviestas gali trupučiuką to 
vitamino turėti, jei vištų ir 
karvių maistas esti saulės 
nubučiuota pievų žolė, žalia 
žolė, ne šienas.

Išsivysto trijų rūšių Ii-

vitamino D 
vaiski saulės 
ultra-violeti-

turi žuvies 
ir kepenys, 
taipgi kiau- 
grietinė ir

Kriušinantieji Raudonosios Armijos smūgiai privertė nacius bėgti visuose frontuo
se. Šimtai Sovietą kaimą išlaisvinama kasdien. Čionai parodoma sunkiosios artile
rijos ugnis, mirtimi tvojantį j nacią pozicijas. (Federated Pictures radiophoto).

tyžą Europos tautose, — prestyžą, kuris 
smarkiai krinta žemyn dėl to, kad iki 
šiol beveik tik viena Tarybų Sąjungą 
bendrąjį priešą mušė.

Mūsų prestyžas, mūsų vardas bus pa
keltas tuomet, jei mes pradėsime priešą 
mušti iš Vakarų, o Raudonoji Armija 
tebemuš jį iš Rytų, ir tuo būtjų priešas 
juo greitesniu laiku bus sunaikintas, pa-

vergtosios tautos išlaisvintos. Pagal mū
sų žygius Europos sausžemyj to konti
nento žmonės spręs mus.

Štai, kodėl mes buvome ir esame už 
antrąjį frontą.

Tie politikieriai, kurie tokiam žygiui 
(antram frontui) yra priešingi, nevelina 
mūsų kraštui gero,—jie trokšta mūsų 
kraštui nelaimėsi

Rachitas (rickets) yra 
maisto medžiagų apykaitos 
liga, dažniausia pasitaiko 
kūdikiams iki dviejų metų 
amžiaus. Dėl stokos vitami
no D (saulės) kalkės neuž
silaiko organizme, ir dėlto 
kaulai pasidaro minkštesnį 
ir lenkiasi, susikraipo, su- 
sikreivuliuoja.

Rachitu daugybė kūdikių 
serga didelių miestų kam- 
šatynėj, rūsiuose ir skur- 
dynuose, labiau šiaurių kra
štuose, negu kad saulėtų 
pietų šalyse.

Kreivakojai, šeivakojai 
vaikiukai, plokštagalviai, 
sumaigytom krūtinėm, iš
pūstais pilvukais. Išblyškę, 
išgedusiais dantimis, silp
nučiai.

Mirt vien rachitu mažai 
kas temiršta, užtat tokie 
sunykėliai vaikeliai menką 
teturi atspirtį prieš bakte
rines ir bet kokias kitokias 
ligas, ir nuo tų ligų dauge
lis miršta.

Kaulaminkštė (osteoma
lacia), kaip ir rachitas, pa
eina dėl stokos vitamino D, 
bet užeina labiau suaugu

siems žmonėms, ypač dau- 
giagimdėms moterims. Kau
lai pasidaro minkštesni ir 
lenkiasi, susiploja. Kaula- 
minkštės nuotikių daugiau
sia yra Indijoj, kur moterys 
po vedybų esti 
uždarytos ilgą 
da), kvailais 
bei tikybiniais 
Paskui tokios suvytėlės iš
blyškėlės (be saulės) moti
nos ir vaikus rachitikus 
pagimdo.

Bado kaulaminkštė (hun
ger osteomalacia, war os
teopathy) buvo plačiai pa
plitus centrinėj Europoj po 
pirmojo pasaulinio karo. 
Skauda kojas, rankas, nu
garą, sunku esti vaikščiot, 
ypač laiptais laipiot. Pas- 

ikiau kaulai išsikraipo, kup- 
‘ ros pasidaro, kaulai lūžta. 
I Pasitaiko bet kam, jaunam 
ar senyvam, nuo bado.

Mėšlungiai (tetany) su
traukia raumenų grupes, 
rankų, kojų ar kitų vietų. 
Raumenų plušai vietomis 

! dreba, virba. Liga paeina 
dėl stokos vitamino D, kuo- 

; met kalkės ir fosforas ne
užsilaiko gerai organizme. 
Dažniau žiemą ir anksti pa
vasary. Vaistas — daugiau 
saulės ant nuogų kūno da
lių; ultra - violetinė lem
pa, taipgi daugiau sūrio, 
pieno, kiaušinių, žirnių, pu
pų, riešutų — kalkių mais
to.

atskirtos ir 
laiką (pur- 
tradiciniais 
papročiais.

Vokiečiai permetė būrius 
smarkiausių savo karių gin
tis Ocįessos srityj.
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ISTORINIS KARPATŲ KALNYNAS Amerikiečiu Susidomš-, SPROGSTANČIOS “KURPES” ITALIJOJ
“Vien tik dunkso aplin

kui vainikas kalnų, apsisu
pusių rūbais žiemos”, ei
liavo lietuvių poetas Mairo
nis, kaip jam atrodė Švei
carijos Alpių kalnynas, 
žvelgiant nuo jo viršūnių 
žemyn į visas puses.

Bet Karpatų kalnynas la
biau, negu kuris kitas Eu
ropoj, yra panašus į milži
nišką kalnų vainiką, kurio 
viso negalima užmatyti, 
net aukščiausiai lėktuvu 
pakilus.

Karpatų kalnai yra minė
tini lietuviams iš praeito 
pasaulinio karo. Tūkstan
čiai lietuvių Rusijos armi
joj, vadinamuose Sibiro 
pulkuose, savo krauju tada 
nudažė rytinius Karpatų 
kalnų skardžius ir šlaitus. 
Cariniai komandieriai su
varė daugumą jų beginklių 
į Karpatus prieš austrus. 
Septyniem kareiviam tebu
vo vienas šautuvas. Kiti še
ši, tik pagaliais “apgink
luoti,” turėjo laukt, kol 
atliks šautuvas nuo užmuš
to bei sužeisto draugo ko- 
vūno.

Nežiūrint, jog carinė ko
manda taip nepriruoštus 
rusus, lietuvius ir kitus Ru
sijos piliečius varė į Karpa
tus, vis tiek jie atvejų at
vejais supliekė austrus. Ir 
Vokietijos kaizeris, keikda
mas, esą, ištižusius aust
rus, turėjo siųst jiem vis 
daugiau vokiečių kariuome
nės, kad užkirstų kelią ru
sam į Austro-Vengriją.

Dabar jau Raudonoji Ar
mija nubloškė vokiečius iki 
Karpatų priekalnių, atva
duodama nuo nacių Delia- 
tiną ir kitas vietas arti 
tarpkalnių, vedančių į Če- 
choslovakiją ir Vengriją. 
Dabar Karpatuose bus 
krauju rašoma nauja, skir
tinga istorija, negu cari
niais laikais.

DIDŽIULIS KALNYNAS
Karpatų kalnų virtinė iš 

vakarų prasideda nuo Du
nojaus upės prie Pressbur- 
go miesto Čechoslovakijoj, 
eina į šiaurius, apriečia Če- 
choslovakiją iš vakarų, 
šiaurių ir šiaurių rytų šono 
ir pasisuka į pietų rytus, 
kur sudaro kalnų šieną 
tarp rytinio Čechoslovaki- 
jos kampo ir sovietinės Va
karų Ukrainos. Toliau tęs- 
damiesi pusiau ratu, Kar
patai paskui atitveria Ven
griją ir dalinai Rumuniją 
nuo sovietinės Bukovinos ir 
Moldavijos.

Pagaliaus, pietuose Kar
patų kalnynas pasisuka lin
kui vakarų ir eina kaipo 
siena tarp Vengrijos ir 
Transylvanijos, Rumunijos 
provincijos. — Transylva- 
nija po praeito pasaulinio 
karo buvo talkininkų atkir
sta nuo Vengrijos ir pri
jungta Rumunijai.

GELEŽINIAI VARTAI
Šiame ruože Karpatai ei

na iki vadinamų Geležinių 
Vartų, tai yra skardžių, 
tarp kurių Dunojus plau
kia, rubežium tarp Rumu
nijos ir Jugoslavijos. Kal
nai į pietus nuo Geležinių 
Vartų jau vadinasi Balka
nais, bet tikrumoje ir Bal
kanai yra Karpatų kalnų 
sistemos tęsinys, kurį lyg 
ir pertraukė Dunojus, il
gus amžius pragraužęs

spragą per tą patį kalnyną. 
Vakaruose gi ties Press- 
burgu tiktai tas pats Duno
jus teskiria Karpatus nuo 
milžiniškojo Alpių kalnyno 
šakų. Tikrumoje, todėl, ir 
patys Karpatai yra Alpių 
kalnų dalis.

Karpatų kalnų vainikas 
savaime turi 880 mylių ilgio 
ir nuo 7 iki 230 mylių plo- 
čio. Viso jis apima 72,600 
'ketvirtainių mylių plotą. Jų 
aukštis rytinėje dalyje, pa
lei rubežių tarp Vakarinės 
Sovietų Ukrainos ir Veng
rijos siekia nuo 3,000 iki 7,- 
000 pėdų. Aukščiausi Kar

patai yra vadinami Tatra 
kalnai, šiaurinėje Vengrijo
je, linkui lenkiškosios Gali
cijos sienos. Ten jų viršū
nės — šlagendorferšpice, 

i Lomničeršpice ir kitos — 
pakyla iki 8000 ir 8,737 pė- 

■ du virš jūros lygio.
TARPKALNĖS

Nors rytiniai Karpatai 
teturi iki 7,000 pėdų aukš
čio, bet jie yra skardūs, su
sigarankščiavę ir sudaro 
vokiečiams puikias gynimo
si pozicijas. Taigi supran
tama, jog Sovietai turėtų 
veržtis per tarpkalnės į 
Vengriją.

Raudonoji Armija yra 
užėmusi pozicijas už desėt
ko mylių nuo Totorių tarpu
kalnės, per kurią eina gele
žinkelis į Lvovą ir Varša- 
vą. Sovietai jau uždarė na
ciam 3,000 pėdų aukščio 
tarpkalnę, kaip ir kitą arti
mą Jablonicos tarpkalnę.

Į pietus nuo tųdviejų 
tarpkalnių yra dar devyne
tas Karpatų tarpkalnių. Iš 
Vengrijos pusės pravesta 
šiokie tokie geležinkeliai i- 
ki šių aštuonių tarpkalnių, 
bet jis jau niekur per jas 
nepraeina.

Kita Sovietam galimybė 
tai veržtis per šiaurinę 
Karpatų tarpkalnę iš pieti
nės Lenkijos į Čechoslova- 
kiją, Austriją ir Vengriją, 
— nors, žinoma, Raudonoji 
Armija galėtų iš Lenkijos, 
be jokių kalnų užtvarų, 
maršuoti per Vokietiją ir 
apeiti Karpatus užuolanka.

GAMTINIAI KARPATŲ 
TURTAI

Karpatų kalnuose yra 
daug aukso, sidabro, vario, 
geležies, švino, anglies, ži
balo, cinos, valgomosios 
druskos ir kitų mineralų.

Kalnų šlaitai dažnai ap
augę miškais ąžuolų, pušų, 
eglių, bukų ir kitų medžių 
iki 6,000 pėdų aukščio. O 
aukščiau tai jau tik sama
nos arba plikos uolos.

Miškuose apščiai veisiasi 
vilkai, meškos ir kiti žvė
rys bei žvėreliai. Nesto- 
kuoja vanagų ir kitų plė- 
riųjų paukščių.

KALNYNO SENUMAS
Aukštai kalnuose yra sū

raus vandens ežerų ir 
kiautvarlių ir kitų jūrinių 
gyvūnų palaikų. Vadinasi, 
Karpatų kalnynas pirm mi- 
lionų metų buvo jūros dug
ne. Aplinkiniai gyventojai 
tuos ežerus vadina “jūrų 
akimis”; jiem atrodo, būk 
šie ežerai požemiais susisie
kia su jūra.

Pagal aukštutinę Theiss 
upės tėkmę Vengrijoj Kar
patų uolos plikos, kietos ir 
panašios į išdegintą molį. 
Užtat apylinkės žmonės 
vadina juos “išdegeliais”. 
Tos uolos yra susidariusios 
per baisius ugniakalnių 
-vulkanų išsiveržimus, įvy
kusius prieš kokius 20 mi- 
lionų metų, kaip teigia ge
ologijos mokslininkai.
Istorinis Rusų Prasiverži

mas per Karpatus
Maršalo Žukovo Pirmoji 

Ukrainos armija dabar yra 
užėmus pozicijas Bukovino
je arčiau kaip 60 mylių nuo 
kitos Karpatų tarpkalnės, 
Jasinos. O tai tarpkalnė, 
kurią rusų armija jau pirm 
95 metų šturmu užėmė ir į- 
siveržė į Vengriją.

Jeigu Raudonoji Armija 
matys reikalą, jinai štur
muos Karpatų tarpkalnės 
ir per jas pasieks tą mizer- 
nąją Hitlerio pastumdėlę— 
fašistinę Vengriją.

Oru Varomieji 
Automobiliai

Kai kurie Amerikos inži
nieriai pranašauja, kad gal 
jau netolimoje ateityje au
tomobilius varys labai su
spaustas ir smarkiai įkai
tintas oras vietoj gazolino.

Juk naujausi rakietiniai 
anglų kariniai . lėktuvai, 
naudodami įkaitintą ir su
spaustą orą, greičiau skren
da, nekaip gazolinu ir spar
neliais - propeleriais varo-

PHILADELPHIA, PA
Lietuvos Reikalais Susirinki

mas ir Prakalbos
Balandžio 16 dieną, sekma

dienį, Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas rengia masinį 
lietuvių susirinkimą Philadel- 
phijoje su jos apylinke, Lietu
vių Tautiškoje Salėje, 928 E. 
Moyamensing Avė., lygiai 2- 
rą vai. po pietų.

Prie šio komiteto prisidėjo 
visos didžiulės draugijos ir or
ganizacijos, taipgi prisidėjo 
pastaruoju laiku iš Chesterio 
pašelpinė lietuvių draugija ir 
ALDLD 30 kp.; Camdeno 
ALDLD ir LD§ kuopos. Phila- 
delphijoj pastaruoju laiku 
prisidėjo Lietuvos Dukterų pa
šelpinė Draugija ir Muzikalės 
Svetainės Pašelpinė Draugija.

Pastarosios draugijos netu
rėtų rūgoti, kada jos pastebės 
ant atspausdintų laiškų, kad 
nėra uždėta 
laiškus greit

pra- 
laiš-
var-

■ ii;

jų vardo. Mes
davėm atspaus-

dinti, kad kuo greičiausiai 
dėti darbą. Vėliau kitus 
kus pagaminsime su visais 
dais. Todėl neįsižeiskite.

Šiose prakalbose pirmą syk 
kalbės advokatas Keistutis Mi- 
chelsonas iš New Yorko ir dr. 
Petrikos žmona — Katrina Pe- 
trikienė, žymiausia lietuvių 
moteris kalbėtoja.

Kaip mes, draugi j os-organi- 
zacijos, pavieniai ir grupėmis 
turėtume rengtis prie šio reikš
mingo ir garbingo susirinki
mo ?

1. Pirmiausia reikia gerai 
garsinti, kviesti, raginti vienas 
kitą eiti į šias prakalbas.

2. Norintieji aukoti drapa
nas, prirengkite jas, tai yra, 
skalbiamas drapanas išmaz
gokite, o kurių negalima maz
goti, tai sutaisykite atskirai į 
pundelį ir įdėkite raštelį ar 
jos išvalytos (French Dry

jimas Rusų Kalba
Visuose Jungtinių Valsti

jų > miestuose, ypač Wash
ingtone, dabar daugelis a- 
merikiečių mokinasi sveti
mų kalbų. Daugiausia jų 
studijuoja ispanų ir rusų 
kalbas. Ispanų kalbos jie 
mokinasi dažnai praktiki- 
niais sumetimais. Jie su
pranta, kad po karo labai 
padidės biznio reikalai taip 
Jungtinių Valstijų ir ispa
niškai kalbančių kraštų 
Centralineje ir Pietinėje 
Amerikoje. Todėl bus rei
kalaujama didesnio skai
čiaus mokančių ispaniškai 
pareigūnų.

Bet rusų kalba skaičium 
studentų jau lenktyniuoja 
su ispanų kalba, kaip rašė 
specialis N. Y. Times ko
respondentas praeitą savai
tę iš Washingtono. Ypač 
daug valdininkų ir valdžios 
tarnautojų mokinasi ispa
niškai ir rusiškai.

Suprantama, jog po karo 
didžiai išsivystys prekyba 
ir tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų;, taigi 
reikės ir jii^esnio skaičiaus 
rusiškai mokančių ameri-

Valdžios žemdirbystės 
departmento mokyklos di
rektorius Eldon L. Johnso- 
nas pastebėjo, jog svetimų 
kalbų mokymasis seka ka
ro frontus. Jisai sako, kol 
rusai nesumušė vokiečių 
ties Stalingradu, tol nedide
lis skaičius amerikiečių stu
dijavo rusų kalbą. Bet So
vietams sutriuškinus nacius 
prie Stalingrado ir laimint 
vis naujas pergales, milži
niškai pakilo rusų kalbos 
studentų skaičius tarp ame
rikiečių.

Pirmiau buvo paskleista 
nuomonė, kad rusų kalba 
esanti labai sunki amerikie
čiui, bet dabar daugelis at
randa ją palyginamai leng
va ir po trejeto mėnesių e- 
nergingo studijavimo jau 
gana gerai susikalba rusiš
kai, sako prof. Johnsonas.

J. C. K.

Kada sproginys yra įdė
tas į metalinę dėžę ir pa
kastas, tokią priešo miną 

lengvai galima atrasti, iš
imti ir nekenksminga pada
ryti. Metalinėms minoms 
susekti yra naudojamas e- 
lektro - magnetinis prietai
sas, vadinamas detektorius. 
Bet vokiečiai vartoja daug 
skirtingų minų, kurių spro
gimai įdėti į dėžes, paga
mintas iš plastikos, dirbti
nės medžiagos arba įdėti 
net į drūtas medines dėžes, 
sukaltas iš specialių lentų. 
Tos lentos padirbtos iš ke
lių sluoksnių lentelių, ku
rios suklijuotos skersai- iš
ilgai - įžulniai, ir todėl la
bai stiprios.
TIKRAS PRAKEIKSMAS

Šitokių medinių arba pla
stiškų minų negalima su
sekti jokiais elektro-magne- 
tiniais prietaisais. Ameri

kos kariai Italijoj vadina 
jas “kurpėmis” ir jos yra 
aršiausias amerikiečiams 
prakeiksmas, kaip sako A- 
merikos pulkininkas Alfred
K. DuMoulin, dabar sugrį
žęs iš Italijos. Ten jis buvo 
oficialis Jungtinių Valstijų 
armijos stebėtojas.

Savo raporte generolui
L. J. McNair’ui jis prane
šė, jog naciai kiekviename 
žingsnyje 
smarkiai 
a

mieji lėktuvai. Orą vidun 
traukia, baisiai įkaitina ir 
suspaudžia tam tikri inži- 
nai, kūrenami paprastu ži
balu ir, palyginti, nedaug 
jo sunaudodami. Tas oras 
didžiu smarkumu švirkščia 
per dūdas užpakalin ir taip 
bloškia lėktuvą pirmyn.

rykus dėkite tik gerus. Atsi
minkite, kad šios drapanos rei
kalingos Lietuvos žmonėms, jų 
vaikams. Mes gyvenam Ame
rikoj ir pasirodykime sportais. 
Galima padaryti maži punde
liai ir j juos įdėkite savo var
dą ir adresą; kas gaus punde
li, tai jums parašys padėka- 
vonės laišką.

3. Galima parinkti aukų 
grupėmis kaimynystėje ir 
muose, užrašius kiekvieno 
kotojo vardą ir auką ir 
duoti šiame susirinkime,
bus kiekvieno lietuvio širdin
gas darbas ir pagalba. Bandy
kite atvešti rūbų, aukų, ir adre
sų, kurie reikalaus atvažiuoti 
išvežt rūbus į mūsų stoties pa
talpą.

Prie to, vietinės draugijos- 
organiziacijos ir jų nariai, visi 
turėtų įsitraukti į šį būtiną ir 
svarbų darbą.

Kas svarbu, tai kad į šį dar
bą prisidėjo visos Philadelphi- 
jos draugijos ir organizacijos

na- 
au- 
pri- 
Tai

su apylinke. Už dienos kitos,

prikaišiojo tų 
sprogstančiųjų 

kurpių” po žeme ir pridė
liojo nematomose vietose 
kiekviename name, iš kur 
vokiečiams teko pasitrauk
ti. Tai vienas pabūklas, ku
ris trukdo Penktosios ang
lų - amerikiečių armijos 
maršavimą pirmyn,- sako 
pulk. DuMoulin.
“KATILAS” — FORTAS
Kitas, girdi, “naujas” ka

rinis vokiečių išradimas 
tai judamieji fortukai, pa
dirbti iš geležies ir cemen
to ir panašūs į didelius ka
tilus. Tie apvožiami 
lai” yra apie šešių pėdų 
aukščio ir penketo pėdų 
pločio. Vokiečiai juos atve
ža sunkiaisiais motoriniais 
važiais ir įkasa žemėn taip, 
jog iš viršaus tematoma 
tiktai šešetas colių “katilo 
dugno” ir kyšančio kulko
svaidžio snapas. Už desėtko 
jardų toliau jau nematyt 
fortuko - katilo, sako pulk. 
DuMoulin. O katilų visur 
labai daug.

kati-

Katile yra du kareiviai. !anglai - amerikiečiai nepa- 
Automatiškai veikiančios sinaudojo sovietine pamoka 
dumplės vėdina kulkosvai- ir nenusigabeno Italijon ke- 
dį; o apšildyti kareiviams |turkojų pagelbininkų. 
žiemą katile yra mažytis 
pečiukas.

TUNELIAI
Amerikiečių pulkininką 

DuMouliną stebino ir vo
kiečių gabumas greitai pra- 
sikast tunelius. Iš to su
prantama, jog ne vien slap
tais, senoviniais tuneliais 
naciai Cassino srityje užei
dinėjo užnugarėn anglam ir 
amerikiečiam, kaip kad ra
šė spauda ir aiškino radijai 
šioje šalyje. Vokiečiai patys 
prasirausė ir naujų tune
lių.

SOVIETAM ŽINOMOS 
GUDRYBĖS

Bet tokios nacių gudry
bės iš tikrųjų neturėjo bū
ti jokia staigmena ameri
kiečiams Italijoje. Raudo
noji Armija jas seniai pa
tyrė. Sovietų karininkai 
nuolat pranešinėja savo pa
tyrimus amerikinės armi
jos vadams. Jau pora me
tų, kai vokiečiai naudoja 
“katilus” — judamuosius 
fortukus fronte prieš So
vietus. Apie juos rašyta 
bendroje amerikinėje spau
doje ir Laisvėje, šiame sky
riuje.

Medinės bei plastikinės 
hitlerininkų minos taip pat 
ne naujiena sovietiniame 
fronte. Sovietų kovūnai jau 
seniau išmokę apsidirbti su 
tais katilais ir minomis. 
Net sovietinės moterys su
randa vokiečių minas. Taip 
antai, amerikinė žinių agen
tūra Overseas News ba
landžio 2 d. šiemet prane
šė, jog viena 20 metų mer
gina, Raja Koževnikova 
Stalingrade surado 1,900 
paslėptų minų ir padarė 
jas nekenksmingomis.

ARKLIAI
Kariniai korespondentai 

iš Italijos rašo, jog kalnuo
se ir ištižusio j e žemėje ten 
dažnai būtų naudingesni 
mulai arba arkliai, negu 
tankai. Tūli amerikiniai 
karininkai Italijoj sako, ka
žin ką duotume už mulą 
bei arklį.

Sovietų patyrimai jau 
treji metai liudija, jog ir 
dabartiniame mechanizuo
tame kare arklys dažnai 
būna labai reikalingas. Bet

PATARIA IMT PAMO
KAS Iš SOVIETŲ

Cassino ir Anzio srityse 
Italijoj talkininkai nesude
rino visų savo jėgų sutar
tinom atakom prieš vokie- . 
čius, kaip kad Sovietai su
derina. Tatai pastebi ir ka
rinis New Yorko Times ra
šytojas Hanson W. Bald
win. Ir nors jis bendrai ne
palankus Sovietams, bet 

jau kelintą kartą ragina 
Amerikos karininkus imti 
pavyzdžius iš Raudonosios 
Armijos taktikos.

N. M.

Be Tų Vitaminų Nuplin
ka Vištukas ir Neauga

Jeigu jauno vištuko lesale 
nėra vitamino B-10, tai per 
kelias savaites nukrinta be
veik visos jo plunksnos.

Trijų savaičių amžiaus 
vištukas, negaudamas kito 
vitamino, B-ll, savo maiste, 
nustoja augęs, serga maža
kraujyste ir nugaišta.

Tiedu, iki paskutinio lai
ko nežinomi, vitaminai yra 
reikalingi augimui ir svei
katai šunų, beždžionių ir 
žiurkių, kaip įrodė tyrimai, 
kuriuos padarė Wisconsin© 
Universiteto .mokslininkai.

Kaip šiedu vitaminai tar
nauja žmonėms, dar neiš
bandyta ; bet suprantama, 
kad ir žmogui reikia jų.

Apie B-10 ir B-ll vitami
nų atradimą ir patikrinimą 
tie mokslo vyrai plačiai ra
portavo Amerikos Chemikų 
Draugijos suvažiavimui, į- 
vykusiam Clevelande pra
eitą savaitę.

Tarp kitko, jie pranešė, 
jog du naujieji vitaminai ir 
keliolika nuo seniau žinomų 
B grupės vitaminų visi yra 
kepenyse (jaknose). Čielų 
grūdų bei jų miltų valgiai 
taip pat yra turtingi įvai
riais B vitaminais.

Yra spėjimų, kad vitami
nas B-10, kuris palaiko viš
tuko plunksnas, tarnausiąs 
ir sulaikymui plaukų slinki
mo nuo žmogaus galvos.

N. M.

Italijoj artilerija šaudo iŠ 
abiejų pusių.

bus išsiuntinėta atsišaukimo 
laiškai ir prakalbų lapeliai. 
Katrie negalėsite pristatyti rū
bų, būkite tokie geri, pasi
žiūrėkite, ką jūs galite auko
ti, prirengiate iš kalno ir pra
neškite minėtam komitetui, ku
rio nariai ir jų adresai bus su
minėti laiškuose.

Neklausykite pro-nacių, me
lų ir šmeižtų, nes tokie lietu
viai yra lietuvių priešai ir 
priešai Lietuvos. Lietuvos val
džią susikurs Lietuvos žmonės 
tokią, kokią jie pasirinks.

Būkite šiame susirinkime į 
laiką — nesiveluokite. Paro
dykime Philadelphijos lietu
viai pirmutiniai pavyzdį ki
tiems miestams. Rep.

PRANEŠIMAS
BAYONNE, N. J.
Amerikos Ukėsų KliuboLiet.

sirinkimas įvyks antradienį, 11 d. 
balandžio, 8 v. v., Kliubo Salėje, 329 
Broadway. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime. Bus diskusuoja- 
mi tarimai Nepaprasto Susirinkimo

leckas, pirm,
— Juozos 

(82-84)

su-

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradek rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir* 
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai, tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostj ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina l-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: ,
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį Į 
Dekens Ointment. .

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis
Vardas ir pavardė
Gatve ir numeris
Miestas

DEKEN’S OINTMENT

atneš Galingą MostĮ.

DEKEN’S OINTMENT

. l-oz
. 2-oz

4-oz
16-oz,

... 75c 

.. $1.00 
.. $2.00 
.. $5.00 J

M

................Valstija ..................................., 
f

P. O. BOX 666, NEWARK 1, N. J.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

gOTICE is hereby given that License No.
B 10 has been issued to the undersigned 

to Rectify liquor- under Section 
Beverage Control

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

the Alcoholic 
360 Furman Street, 
County of Kings, 
premises.

ALBERT 
FRED

to

107 of
I>aw at

the

DRUCKER & 
DRUCKER 

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

If.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 104 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
360 Furman Street.
County of 
premises.

Kings, to

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRED C. 
CLARENCE W. TAYLOR 
KEELER & LUCY T. ZIMMER 

(The Taylor Wine Co.)
360 Furman St., Brooklyn, N. Y. B

H. & 
FLORA T.

GREYTON

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 365 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
8413—5th 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

8413—5th
LUIGI POLLIO

Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE 
RW 843 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control^ Law at 
8440 — 18th Avenue, 
County of Kings, to 
premise i.

CHARLOTTE 
(Jean’s

8410 18th Ave.,

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BLUMBERG
Rest.)

Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
112% 5th 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue.. Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the

112% 5th
FORTUNATO SESTI

Ave.. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2123 Emmons Avenue. Borough of Brooklyn. | 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

MARY DI LUCA
(Jean's Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 236 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Columbia Street. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on theCounty of Kings, 
premises.

FRED’S
321 Columbia St..

BAR & GRILL 
Brooklyn, N. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 342 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4115 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SULLIVANS BAR & GRILL 
4115 Ave. J, Brooklyn, N. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 281 h<* been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Igxw at 
166 Columbia Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

166 Clumbia
JOHN PONTES
St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is 
RW 282 has 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
646 Myrtle Avenue. 
County of Kings, 
premises.

LEO BULLUCCI 
(Myrtle 

646 Myrtle Ave..

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

& ROBERT VETERE 
Rest. & Bar)

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 260 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4811 
County of 
premises.

Avenue N.
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

APOSTOI

4811 Ave.

GEORGE
(A. P. Bar & Grill)

N. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine __ " ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
few at 924—65th “ 

unty of Kings, 
premises.

DANISH ATHLETIC CLUB. INC.
924 65th St.. Brooklyn. N. 1

and liquor at retail under

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1227 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 271 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WAI^H
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
6aw at 1035-41 Liberty Avenue. Borough of 

rooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS CESTONE 
(Sun Crest Tavern)

1035-41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3200 Emmons Avenue, Biorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
8200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1402 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

to sell beer, wine 
faction 107 of the 
Lew at 5721 — 
Brooklyn. County 
On the premises.

ROBERT NILSEN
Ave.. Brooklyn, N. Y. T5721- 8th

NOTICE 
RL 1306 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Lai* at 471 53 rd 
County of Kings, 
premises.

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

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

Exec.
471—53rd

ANDERSON asELSIE 
of Estate of Wilmer Anderson
St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE
RL 1272 __ ____ ..._______ ______________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«w at 55 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE lx hereby given that License No. 
RL 1424 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2366 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES AGAR
2366 Flatbush Ave., • Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5072 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lnw at 535—5th Ave,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARK SLOPE TAVERN. INC.
51$—5th Ave., Brooklyn, N. X. T

NOTICE is hefeby giveh’that License No. 
RL 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, yvine and liquor at retell under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1940 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1940 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1490 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

W. BAR & GRILL, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REBECCA EDELSTEIN 
(Patio Wine & Liquor Store) 

Flatbush Ave., Brooklyn, N.

K. &
1490 Myrtle

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undex- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 974 Meeker Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF
971 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tne premises.

HUNT BROS. TAVERN, INC.
2081 Nostrond Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 13.51 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

Law at 363 Halsey Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HARRY

363 Halsey

NOTICE i

TICKERWAXLER & ABE 
(Dew Drop Inn)

St.. Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No. 
RL 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l>aw at 127 Livingston Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TRINDER
127 Livingston St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given 
RL 1710 has 
to sell beer 
Section 107 
Law at 48 
County of 
premises.

that License No. 
been issued to the undersigned 

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

18 Sands

NOTICE
RL 1739

JOHN SERRAGO 
(Bridge Bar & Grill) 
t., Brooklyn, N. T

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291-3 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 133.5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2318 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RA1NONE 
(Atlantic Bar & Grill)

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5668 has Deen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undex' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY POLIZZI
216 Greene Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2700 Church Ave. & 821 
Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on

BRIDGET 
Ave.2700 Church

821 Rogers

the premises.
O’CONNOR

Brooklyn, N.

NOTICE
RL 50,8

Rogers 
Kings,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undex-signed 

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 3222-3224 
Brooklyn, County 
on the premises.

MATTHEW MURPHY
3222-3221 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Church Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE 
RL 4168 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1762 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANTO MESSINEO 
(Sam’s Bar & Grill)

1762 E. New York Ave., Brooklyn, N.

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

Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House).
Ave., Brooklyn, N. ’

the

381 5th

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2228 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROBERT________  GOLDSTEIN
(Goldy Wine & Liquor Store) 

Brooklyn, N. Y. T2228 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 416 
to sell __ ___
Section 107 of the Alcoliolic Beverage Control 
Law at
County of Kings, 
premises.

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

151 Ave. U, 
to

PETER 
(Avenue U Wine 
Ave. U,

616 Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 969 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 243 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
off the premises.

ADOLPH &
243 Tompkins Ave.,

Kings, to be consumed

KATE NADEL
Brooklyn, N. Y. B

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRESS1
& Liquor Store) 
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 35 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5217 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed off the 
premises.

at retail under

5217 4th
CARL MULLER

Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

735 FULTON ST. REST. CORP.
735 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY YOUNG
158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1375 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 
Law at 101 
County of 
premises.

SOL WHITE 
(Plymouth Cafeteria)

101 Henry St., Brooklyn, N. Y.

of the 
Henry 
Kings,

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

NOTICE is hereby given that License No.
I. 489 has been issued to the' undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

> EDWARD MOSS 
(Edward Moss Co.) 

130 5th Ave., Brooklyn, N. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1247 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MISHKIN LIQUOR STORE, INC. 
2788A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
2788A Nostrand Avenue, Borough of

& ADOLPH WHITE

B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 352 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2737 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CATIELLO CORRIDORE 
(Bradford Tavern)

St., Brooklyn, N. Y. BFulton

NOTICE is 
L 439 has 
to sell wine nnd liquor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1308 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MEYER COHEN
(Broadway-Ralph Wine & Liquor Store) 

1308 Broadway , Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Columbia Street, 
Brooklyn, County of 
off 'the premises.

SADIE 
(Union Wine 

Columbia St.,

Borough of 
Kings, to be consumed

GOLDMAN
& Liquor Store) 

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 466 ’ 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

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

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

976 Fulton

YETTA BON 
(Bon Liquor Store) 
St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is
has 
wine

107 of the Alcoholic Beverage Control
563 4th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

L 485 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

4th

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under

MAX WEINSTEIN
Ave., Brooklyn, N. , Y. B

NOTICE
I, 253
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2841 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY CHANIN. IRVING SALMAN & 
AARON CHANIN 

(Willie’s Wine & Liquor Store)
2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

liquor at retail

B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 348 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

D. FINKEL
Brooklyn, N. Y. B318 Sumner

NOTICE

to sell 
Section 
Law at 
County
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 623 .............................................  ’ ‘
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail unaer 

107 of the Alcoholic Beverage Control 
7618 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off tho

7618 5th
CARL MAHLER

Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE
L 69 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM LONDON
225 Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1071 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1552 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SYDELL LEVY
Ave., Brooklyn, N. Y. B1552 Myrtle

NOTICE is
L 1490 has 
to sell wii 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1601 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
KINGS HIGHWAY LIQUOR STORE, INC. 
1601 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

3 and liquor at retail under

NOTICE is
L 372 has 
to sell wi 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1709 Foster Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
MILTON SNYDER & MAURICE TL LEVY 

(Snyder’s Wino & Liquor Store)
Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

1709 Foster

NOTICE is 
L 707 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under
has
wine

107 of the Alcoholic Beverage Control 
966 Halsey St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to

PAULINE
(Halsey Wine

966 Halsey St,

be consumed off the

ZIMERMAN
& Liquor Co.)

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
T 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No.
448 has been issued to the undersigned 
sell wine

329 Smith
MAX 

St.,
WO LIN

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1259 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 351 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho px-emises.

MARGARET L. WALSH
351 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 996 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 772 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MEYER USELOFSKY
772 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

107 of the Alcoholic Beverage Control 
266 Prospect Park West, Borough of

NOTICE 
L 848 
to sell 
Sect ion 
Law at 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.
SUPERIOR WINE & LIQUOR STORE, INC. 
266 Prospect Pk., West, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 774 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1122 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of -Kings, to be consumed 
off the premises.

HOWARD SEIDERMAN
1122 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor 

107 
35 
of

L 749 
to sell 

' Section 
Law at 
County 
premises.

at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
5th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MARGARET BARTON 
(Michael McLoughlin)

5lh Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, Coynty of Kings,, to be consumed 
off the premises.

FRANCES GRAF 
(Sea Beach Liquor Store)

311 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1171 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 Church 
Brooklyn, County of 
off the premises.

SAM 
Ave.,

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

97 Church
PAVEY

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is
has
wine

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

to sell 
Section 
Law at 
County 
premises. 
ARTHUR 
30 Nevins

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under

RUSSELL & GEORGE RUSSELL
St.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L J 029 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 305 Roebling Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HANNAH & HARRY DIAMOND
Roebling Liquors

Roebling St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Incense No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1824 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, Count}- of Kings, to be consumed 
off the premises.

SYLVIA LETZER
1824 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 474 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 673 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LANTER
673 5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 761 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 468 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bq consumed 
off the premises.

MAX ROSEN 
(Kings Liquor Store)

468 Sterling Place, Brooklyn, N. Y. B

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

wine and 
107 of the , 
1247 Ave. 
of Kings,

L 825 
to sell 
Section 
Law al 
County 
premises.

SYDNEY 
(Homecrest 

1247 Ave. U,

I liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
U, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

H. ROSENSTEIN
Liquor Store)

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CAROLINE S. KIM ELMAN 
(Admx. Estate of Sigmund Kimelman)

168 Pierreixmt St. , Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 507 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 1065 Gates Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

KAY GATES
Wine & Liquor Store,

1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B
Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 lias been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7303 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH KOWALSKY 
(Joe’s Wine & Liquor Store)

7303 18th Ave., Brooklyn. N.

wine and liquor at retail under

the

Y. B

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

107 of the Alcoholic Beverage Control 
325 Knickerbocker Ave.. Borough of

L 1579 
to sell 
Section 
Law at
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HOCHBERG LIQUOR STORE CORP.
325 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5602 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5602 8th
HERZ LIQUORS, INC.

Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
L 509 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

ALEXANDER & BENJAMIN HELLER 
(Heller’s Liquor Store)

S87 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

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

wine and liquor nt retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
387 Broadway, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1379 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SALTZMAN 
(Grant Square Liquor Store)

1379 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y. B

PIRKITE KARO BONUS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 407 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 83 
County of 
premises.

... ___ liquor at retail under
of the Alcoholic Beverage Control 
7th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

DANIEL GERARDI
83 7th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License _ No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 887 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS L. GALE
St., Brooklyn, N. Y. B887 Fulton

NOTICE is 
L 656 has 
to sell wine ___ __ ____ _______ _____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2119 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
,L 893 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS & JENNIE SCHIFFMILLER 
(Flatbush Wine & Liquor Store)

527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7324 18th Avenue, 
County of 
premises.

Kings, to
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

7324 18th
EDWARD 

Ave.,
BLOISE

Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2226 Surf Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SURF BAR & GRILL. INC.
2226 Surf Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4905 Church 
Brooklyn. County of 
on the premises.

S. & H. BAR 
Ave.,

i Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

4905 Church
& GRILL. INC.

Brooklyn, N. Y. R

hereby given that License No.NOTICE . „
RL 6374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 DeKalb Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave.,_________ Brooklyn. N. Y. R

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuo/am akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842

NOTARY
PUBLIC

NOTICE 
RL 5266 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 478-482 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MANDELL 
(The Dugout)

478-482 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 257 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNEL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 11-13-15 Grand St. Ext., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCKY’S, INC.
11-13-15 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 5480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igtw at 409 Kent Ave. & 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on/ the premises.

RIVERVIEW BAR & GRILL 
Kent Ave.

Broadway,
409 
18 Brooklyn, N. Y.

to

T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1491 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 146 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS CARDIELLO 
(John’s Rest.)

146 Bedford Ave., . Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that 
RL 1706 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 33 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LU DEI KOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ąve., Brooklyn, N. Y. T

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1273 has been issued to the undersigned 
to sell- beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igxw at 119 Belmont Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y. T

TELEPHONE
STAGG 2-5048

NOTICE is 
L 797 
to sell 
Section 
Law at 
County
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 174 7 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. B

has
wine and liquor

107 of the Alcoholic Beverage Control 
4322 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

MATTHEW P. BALLAShereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
2506 Ave. U. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

is 
has

of

506 Ave.
JOSEPH FEUERSTADT

U, Brooklyn, N, Y. B

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

107 of the Alcoholic Beverage Control 
4214 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 

of

L 405 
to sell 
Section 
Law at 

County 
premises.

4214

4322 8 th
MARX WOLFSON

Ave., Brooklyn, N, Y. B
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Kings, to be consumed off the

SAM FELDMAN
Ave., Brooklyn, N. Y. B

is hereby given that License No.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NOTICE _____ „___
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 780 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM FELDMAN
780 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 126 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 661 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

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

impor-

426 SO. 5th STREET,

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

BROOKLYN, N

661

the premises.
JOSEPH SCHINDLER & 

DAVID SCHINDLER 
(Schindler Bros.) 

Washington Ave.., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 823 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS GO1THEIMER 
(Plaza Liquor Co.) 
Place, Brooklyn, N.' Y. B183 Sterling

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

NOTICE is 
L 607 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.
SADIE PERLMAN & ANNA GOLDSTEIN 

(Crown Wine & Liquor Store)
6111 5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

has
wine and liquor at

107 of the Alcoholic Beverage Control
6114 5th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given thut License No. 
L 276 has been issdec) to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1422 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY LAZER & IRVING WEISS 
(Peerless Wine and Liquor Co.)

Ave., Brooklyn, N. Y, B1422 Myrtle

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under

NOTICE is 
L 827 has 
to sell wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 322 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REPUBLIC LIQUOR STORE. INC.
322 Union Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
L 1180 
to 
Section 
Law al 
County 
premises.

sell

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

107 of the Alcoholic Beverage Control 
4819 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be eonsunjed off tho

4810 18th
BENJAMIN 
Ave.,

SPANIER
Brooklyn, N. Y. B *> 

I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

LjūclSsip 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 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN STAR BAR Si 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
459 GRAND ST

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698

un m iJurf-nr
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 Boerum 
County of 
premises.

96 Boerum

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

RUDOLPH FRICHT
Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1552 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRED CROCE
(The New Broadway Pizzeria) 

1552 Broadway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 39 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 
IGNATZ ISCHUK & ANDREW FEDONICK 
39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7327 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ! 
I .aw at 1310 Flatbush ' Avenue, Borough of I 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed į 
on the premises.

GEORGE FAULKNER
1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 407 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROVNAK
407 Oakland St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7321 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 66 Rogers Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR J. SYLVESTER 
66 Rogers Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MANUEL MARTINOFF & E. MELLNIK 

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1731 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 1678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T>aw at 253 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the j»remises.

AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM. 
INC.

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 998-1000 Coney Island Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK .1. McGRATH 
Patrick Carney & Myles McDonnel 

998-1000 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 96 Floyd St.. & 537 Marcy Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 

consumct on the
JOSEPH ŠAŲERNO

Floyd St..
Marcy Ave.,

be

96

PRANEŠIMAI IŠ
KITUR

WATERBURY, CONN
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. balandžio, 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
yra svarbių reikalų aptarti. Artinas 
vasara, reikia pasitarti apie pikniką. 
Taipgi pasimokėkite mokestis 
Centrą, šių metų knyga 
bus gatava. Atsiveskite 
narių. — Organizatorė.

ELIZABETH, N.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, balandžio 12 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugės 
ir draugai, dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus daug svarbių daly
kų aptarimui. — V. K. Sheralis, 
sekr. (84-86)

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlės viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsu
les tiems, kurie tankiai slogas pagauna 
žiemą arba vasarą. 100 Capsulių $1.50, 
dvi bonkos už $2.75.

5. Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1:95.

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

7. V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.
Lębara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-

(90)

SHEFFIELD FARMS
ar8.

Room 314
turi9. JAMAICA STATION0

Iš10.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

(84)

GERA ALGA

W).

n.
12.

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventęs ap
mokamos, paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.

būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

ge- 
už-

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

nešti savo atliekamumo pareiškimą.

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

MERGINOS—MOTERYS
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. 9-tos lubo*.

(89)
SANDĖLIAMS VYRAI

ir
CHEC^ERS-Patikrintojai
NEW YORK POCK CO.

Kreipkitės
W. J. HICKEY
Gale Montague St.

BROOKLYN.

MERGINOS — PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. Lengvas fabriko darbas; $23.40 už 48 
valandas pradžiai; pakilimai. ART CRAYON, 

5601—-1st Avė., Ęrooklyn,.
Sea BeaCh Line iki 59th 'St. stoties.

(84)

VYRAL—VIDURAMŽIAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbao. 50c į valandą, prisideda viršlaikiai, 

pakilimai. - ART CRAYON, 6601 1st Ave., 
Brooklyn, Sfea Beach Line iki 59th St. stoties. : . ■ . f ft • (^)

rtfcitar i Hiii—MMi—O

Outwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.
Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigtf pirksi už $3.50 vitaminų, tai 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto iki 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS,
465 LORIMER STREET, netoli Grand st., BROOKLYN, 6, N. Y

(89)

(94)

(90)

1-mam IR 2-ram ŠIFTAM

EaUve—Liberty, Lithuanian Dail;

STOUFFER’S VALYTOJOS

the

N.

PAPRASTI DARBININKAI

VALANDĄ

I75c VAL.
(85) I

(84)

Bushelmen & Prosytojai

N. Y.

(86)

(84)

VOKŲ ADRESUOTOJOS
(90)(88)

VYRAI!

Svarbus Paaiškinimas (88) (89)

2065c

(89)
(88)

premises.

Brooklyn, N. R (88)

APVALYTOJAI (85)
No.

DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ5

(84)

No.

Is VYRAIVYRAI (91)
j vyks

50 Mėty18 iki MERGINOS - MOTERYS

Gera Alga! Prisideda ViršlaikiaiVagonų Krovimui (X)
Puikiuose santykiuose darbas fabrike

MĖSOS DARBININKAI Atsineškite pilietybes liudijimus

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.

70c
51

Pastovūs darbai, automatiški pakė
limai algos, pakilimai, šventės ap
mokamos, "paliuosavimai dėl ligos; 
ligoninės priežiūra, grupinė apdrau- 
da, nelaimėje ir ligoje pašalpa.

8 VAL. Į DIENĄ, 77c I VALANDĄ 
LAIKAS IR PUSE U2 VIRŠLAIKI

tis 
ir

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Phila., Pa.

VAL.
VAL.

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A. 

HARTFORD 6, *CONN. 
Krautuvė — 614 !4 Zion St.

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

Kojų,

būtinų darbų reikia paliuosavimo
(88)

būtinų darbų reikia paliuosavimo

RELIEF VYRAS
ELEVEITERINIUOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į menesį.
Skambinkite CLeveland 8-8852

(87)

BERNIUKAI—VYRAI
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.

(89)

į 
neužilgo 

ir naujų 
(84-86)

REIKALINGI VYRAI SIUVAMŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAI ; visokių rūšių dirbtuves 

mašinos.
CENTRAL SEWING MACHINE CO., 

32 W. 25th St.

AUTO MECHANIKAI 
Pastovus Darbas. 

AUKŠTOS ALGOS 
Teisingai atsiskaitoma. Geros darbo sąlygos 
geriem mechanikam. Būtini kariniai darbai 

pas Dodge-Plymouth Dealers. 
Klauskite Mr. Stapleton.

STAPLETON & SCHNEIDER, INC. 
33-34 62nd St. (Arti Northern Blvd.) 

WOODSIDE, L. I.

UNION AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP.

380—2nd Ave. (kamp. 22nd St.) N. Y.
(89)

arba
1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.

(X)

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosaviw) 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki- 5 P.M.

OPERATORĖS
Ar jūs patyrę? Mums reikia jūsų 100% ka
riniam darbui. Marškonėm darbinėm kelnėm 
siūti. Pagreitinimui pergalės. Aukšta mokes- 

už darbą nuo kavalkų. Geriausi įrengimai 
ilgam terminui kontraktas. 30 REIKIA 

prie viena adata mašinų.

TEL. REGENT 4515 
arba kreipkitės ištisą dieną j 
SURE FIT PRODUCTS CO.

AMBER & WESTMORELAND STS. 
Philadelphia, Pa.

MERGINOS. Šis gali būti interesingas darbas, 
su pokarine ateičia merginoms, norinčioms 
mokytis amato; nuolat, $20, greiti pakilimai.

WOOLFORD, 239 E. 44th St.
(84)

APVALYTOJAI
(NAKTINIAI)

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAI

(DIENINIAI)

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
SKAITOMAS BŪTINU, SUTEIKIA NUOLA

TINIUS DARBUS UŽ GERĄ ALGĄ. 
DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

KREIPKITĖS 9 A.M.—4 P.M.»

33 LIBERTY ST., NEW YORK
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

Pareiškimo.

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC.

881 Broadway
ALgonquin 4-0814

$1
70c
75c

— 50c Į.

Būtinai Pramonei. VYRAI! 
BE PATYRIMO, MOKYTIS 

INSPEKTORIAIS
PAKUOTOJAIS

TAIPGI
PAPRASTI DARBININKAI 
Į VALANDĄ, VIRŠLAIKIAI IKI 

VALANDŲ 
GREITI PAKILIMAI 

GERA POKARINĖ ATEITIS
Kreipkitės kasdien 10—12 A.M.
DAVID E. KENNEDY

2nd AVE. GALE 8th ST., BROOKLYN.
(85)

RESTAURANTAI
PAGELBININKAI ABELNAI 

. INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI
BENDRAI PAGELBININKAI 

PATARNAUTOJAI; VALYTOJAI 
'Gera Ateitis Darbininkams Su Gerais Norais!

Valgiai ir Uniformos Duodama
Sekmadieniais ir šventėmis Nedirbama
Kreipkitės į Employment Dcpartmcntą
Kasdien 10 iki 6: šeštad. 9 iki Pietų

1 346 Lexington Ave. (40th St.) 1 lub.
(86)

(85)

OPERATORĖS. PATYRUSIOS SIŪTI 
IŠTRAUKIAMUOJU SIŪLU.

Viena Adata Singer Mašina. Nuolat.
Gera Alga.

SANDUSKY & BACHRACK, 
636 BROADWAY

VYRAI
Grožiniai sodininkai ir trokų vairuotojai.
Gera alga. Nuolatinis darbas apskritus metus.

LEO SCHRAKAMP NURSERIES, 
56-38 210 St. BAYSIDE, L. I. 

BAYSIDE 9-6153

CHAUFFEURS
ŽOLĖS PJOVIKAI

Nereikia iš pirmiau zsodininkystės patyrimo.
GerosSĄlgos.

AMŽIAUS IKI 65
Werner & Acker, Inc.

850 JAMAICA AV .. BROOKLYN.
ant Jamaica L.Cypress Hills Stotį

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
REIKALINGI VIDURAMŽIAI VYRAI

Proga prisitaikyti pokariniam darbui bedirbant karinį darbą.
PATYRIMO NEREIKIA

Pageidaujama vyrų su mechaniškais gabumais. 
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

JOHN VERDUIN MACHINE CORP.,
351 Tenth Ave., Paterson 4, New Jersey

(86)

MALE ajid FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS IR VYRAI 
hand bag (ridikulių) dirbtuvei 

Nuolatinis Darbas. 
Puikiausia Proga. Gera Alga.

RONAY 
14 E. 32nd St.

Beveik Sunaikinę Japonų 
Bazę Naujojoj Guinejoj

Amerikiečiai ir australai 
oro numėtė dar 320 bom-IS 

bų ir paleido 250,000 šovi
nių į japonų stovyklų Hok- 
landią, vakarinėje Naujo
sios Guinejos dalyje, beveik 
visai sunaikindami tų prie-

Maskva.— Visuose fron
tuose bal. 4 d. Sovietai su
naikino bei iš veikimo iš
mušė 48 vokiečių tankus ir 
nušovė 42 jų lėktuvus.

Hastings, Neb. — Arse
nalo eksplozija užmušė 8 
asmenis.

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. švilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją į 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
—Amerikoj. 
No. 1—Nuo 

rijimo 
No. 2—Nuo

paviršutinių skausmų:
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt,

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

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

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Fabriko Darbui.

Geros Algos.
Šiek-Tiek Viršlaikių

CONSOLIDATED DAIRY
PRODUCTS CO.

11-50 44th ROAD. L. I. CITY
Arti I.R.T. ir Independent Subvių

(84)

Gražių vyriškų aprėdalų krau
tuvė turi vietų patyrusioms bu- 
shelmanams. Pilnam ar daliai 
laiko. Rytais ar po pietų. Kreip
kitės į Mr. Mann.

WALLACH’S
350 5th AVE. (33rd ST.)

AUTO MECHANIKAI
MALIAVOJIMO DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKAI
Aukšta alga, vakacijos, 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
FLATBUSH CHEVROLET

240 CLARKSON AVE.
BROOKLYN.
BU. 4-3201.

ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 
GERA ALGA

JOHN WYETH & BRO., INC. 
154—11th Avenue 
(Kampas 22nd St.) 

NEW YORK.

REIKIA VYRŲ
Prie

PRESO DARBO
Patyrimas Nereikalingas

$27
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.
ZEESE-WILKINSON CO.

METROPOLITAN BLDG.
COURT SQUARE, L. I. CITY.

(84)

TAVORŲ KRAUSTYTO JAI
5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITĖ 

ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 
GERA ALGA

JOHN WYETH & BRO., INC 
154—11th Avenue 

(Kampas' 22nd St.) 
NEW YORK.

REIKIA FARM.BRIO
Aprūpinimui dviejų arklių, karvės ir veršiu
ko. Arimas traktorių ir arkliais. Pageidauja
ma ženoto vyro. Duodama atskira stuba. 
Taipgi pas jį turėtų įnamauti vienam ar 
dviem pagelbininkam. Geras nuolatinis darbas 

’ patikimam vyrui.
WOODBOURNE CULTURAL FARMS &

' NURSERIES, INC.
JERICHO TURNPIKE. NEW. HYDE PARK, 

L. I.
Eleldatoue 3-2129 (84)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LABAI GERA ALGA 
IR VIRŠLAIKIAI

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP 

290 River Drive, 
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

VYRAI
FABRIKAS, ATLIEKĄS 

KARINIUS DARBUS 
REIKALAUJA

Kcletos Vyrų Sunkiam Fabriko 
Darbui.

NUOLATINIS DARBAS 
SU GERA ALGA. 

Atsineškite Paliuosavimą.
E. T. TROTTER & CO.
594 JOHNSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.

LAIKRODININKAI
Patyrę

TAISYMUI IR PERBUDAVOJIMUI 
Gera Alga. 

Kreipkitės
B. AXLER,

■ 82 BOWERY (ROOM 311)

APVALYTOJAI
$65 gyventi ant vietos 

iki
$85 GYVENTN KITUR

Apmokamos vakacijos ir šventės.
BETH EL HOSPITAL

ROCKAWAY PARKWAY & AVE. A. 
BROOKLYN 

Matykite Mr. Charlo.

VYRAI
Fabriko Darbas. Būtina Pramonė. 

78c PRADINĖ ALGA 
PAKILIMAI. VIRŠLAIKIAI.

EASTERN TUBE & TOOL CO., 
594 JOHNSON AVE., BROOKLYN 

(Arti Jefferson St. Sta. 14th St. subvc) 
(84)

NEREIKIA PATYRIMO

Atsineškite Įrodymus ir Social Security kortą. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

ADARA DIENOM 9 A.M. iki 3 P.M.

LONG ISLAND 
t RAILROAD 

FREIGHT station 
21st S|. įr Jackson Ave, 

Long Island City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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

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

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

nesikreipkite. (88)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER

N. Y. C.

BENDRAS SANDELIO DARBAS 
L1UGERIAI. KAPOTOJAI. PAGELBININKAI 

PATYRĘ AR PRADINIAI
40 VALANDŲ SAVAITE, UNIJINĖS ALGOS 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 
NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Amžiaus iki 45 metų

KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENTĄ

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

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

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAšINšAPIAI
DARBININKAI

lavinti ir pusiau lavinti 
labai glaudus apskaitliavimas

TEKINTOJAI
Vidaus—viršaus ir iš lauko

GYRŲ IšPJOVĖJAI
Gleason—Fellow—Barber 

Coleman—Thread grinders

LATHES
Engine-Turret 

Milling Mašinos 
Reikalingas Paliuosavimas

MANUFACTURERS
MACHINE & TOOL CO.

277 CANAL ST., N. Y.
N. E. KAMP. BROADWAY

(85)

MECHANIKAI PRIE 
TROKŲ — 95c I 
MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI — 
ŠMARUOTOJAI IR 
ALIEJUOTOJAI —
KALVIAI —
Komerciniai 
Maliavotojai - Trokų — 
MAZGOTOJAI ' — 
VYRAI GARADŽIUI — 
APVALYTOJAI
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS į MR. RIEGLER 

The Motor Haulage Co., Inc.
13 AMITY ST., BROOKLYN.

(87)

I 
i 
I

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STOUFFER’S 
RESTAURANTAI 

virėjai
KEPĖJOS (Cake, Pie ir Rolls) 
PAGELBININKĖS ABELNAI 

SERVICE PANTRIES • 
INDŲ IR PUODŲ 

MAZGOTOJOS 
VALYTOJOS

Valgiai ir Uniformos. Sekmadieniais ir 
Šventėmis Nedirbama

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Kasdien 10 iki 6 ; šeštad. 9 iki Pietų 
346 Lexington Ave. (40th) 1-lubos 

(89)

MOTERŲ 
REIKIA

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosarlato 
pareiškimo.

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

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
138Į Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITE 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

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

(kamp. Vestry St-, arti Canal St. atotie*.
7 ir 8 Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
r (92)

Penktas Pualajni

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DIDELIAM DOWNTOWN BANKUI
Skaitomas Būtinu, Suteikia Nuolatinius Dar
bus Už Gerą Algą. Pilnam Laikui Ar Daliai 
Laiko, Naktimis. Pilnas Laikas, 7:20 P.M. 
Iki 2:50 A.M.; šeštadieniais, 3 Iki 8 P.M.

DUOSNI ATSITARNAVIMO SISTEMA

Kreipkitės 9 A. M. iki 4 P. M.
33 LIBERTY ST., NEW YORK CITY
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

MERGINOS & MOTERYS
Lengvam Skalbyklos Darbui
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA

Bus fare apmokama merginoms, gyvenančioms 
lauke iš miesto.

CROWN LAUNDRY SERVICE
119-10 14th Rd.

_____ Colics^ Point, L. I.

____________________________________(85)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Rytiniai Šiftai 6 A.M. Iki 2 P.M.
Vakariniai Šiftai 2 P.M. iki 10 P.M. 
Naktiniai Šiftai 10 P.M. iki 6 A.M. 

43^4 Valandų Savaitė
RYTINIAIS IR VAKARINIAIS SIETAIS 

$24.40 I SAVAITĘ
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

.NAKTINIAI ŠIFTAI $26.25 J SAVAITĘ 
Pradžia Su Reguliariais Pakilimais 

Seniąi įsteigta Išdirbimų Įstaiga
Kreipkitės

205 WATER STREET, BROOKLYN
, Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas 

Gera Alga, šiek-tiek Viršlaikių. 
CONSOLIDATED DAIRY

PRODUCTS CO.
11-50 44th ROAD, L. I. CITY 

Arti I.R.T. ir Independent Subvės
(84)

Adresuoti Rankom 
Sudėjimui i vokus cirkuliarių.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
371/2 VALANDOS

$18

E. P. DUTTON & CO.
300 4th Ave. (23rd St.) N. Y
I__________________<90>

MERGINOS IR MOTERYS
DALIAI IR PILNAM LAIKUI

Fabriko darbui. Šviesu, malonu, švaru ir
Į lengva.

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS
Kreipkitės

TRANSOGRAM CO., INC.
(4-tos lubos) 37-18 NORTHERN BLVD.,

L.I. CITY

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

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M
Kreipkitės

JOHN J.
NESBITT, INC.

CALIFORNIA PACKING CORP.
Gale 49th St. ir 1st Ave. 

BROOKLYN, N. Y. 3

(84)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMO 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIU
GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI * 

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĘ

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



Šeštas Puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily
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tarnybonišėjo

jis yra 
randasi

šunės buvo palaidi 
kambaryje ir vienas 
buvo beateinąs pasi-

gyvas ir 
vokiečių

scenų 
rolė-

Knox 
Hunt

daržovėms) 
iki K8. Jų bai- 
irgi nenustaty- 
po 10 punktų

Jeep,” 
Teatre, 
kur vi- 
aktai.

kariškon tarnybon apie 
pirmkarinio laiko tėvų, 

pareiškė pulk. McDei'- 
Parenkamosios Tarnybos 

Kiekvienas

Roger Lewis Gardner, 25 
m., sulaikytas teismui po $25,- 
000 kaucijos, kaipo pavojin
gas moterų apgaudinėtojas 
įtartas vienos nužudyme.

NewYorko^fe^zfe 7i nkn
Apie 4,500 Tėvy Išėjo 

Karo Tarnybon
Kovo mėnesį New Yorke pa

imta 
4,500 
kaip 
mott, 
direktorius. Kiekvienas tre
čias paimtas karinėn tarnybon 
vyras buvęs iš pirmkarinio lai
ko tėvų.

Apie Lietuvius 
Kariškius

Artūras R. Petriką, sūnus 
daktaro ir K. Petrikų, neseniai 
vėl gavo paaukštinimą, šį kar
tą jau į senior petty oficie- 
rius.

Artūras savo tarnyba visiš
kai susidomėjęs ir patenkintas, 
tik tėvų ir senų draugų pasi
ilgęs. Karo reikalam leidžiant, 
jisai tikisi rudeniop, pirm sa
vo 20 metų sukakties, atlanky
ti tėvus, nes, sako, jau seniai 
tarnauju karo zonoj. Bet dėl 
tos zonos jisai prašo tėvų ne
sirūpinti, sakydamas, kad tas 
pavadinimas pernelyg atrodo 
gązdinančiu, kad tikrumoje 
dabar visas pasaulis yra karo 
zona.

Karo zonose Artūras ištik- 
ro — jau senas gyventojas, 
nes ten išvažiavo tuojau po 
trumpo pamatinio apmokymo, 
turėdamas pasirinkimą tarp 
dviejų : lavintis toliau mokyk
loje ar aktyvėjo tarnyboje. Jis 
pasirinko aktyvę tarnybą.

Lankėsi Svečiuose
Antradienį, balandžio 4 d., 

atvyko iš Richmond, Va., Pvt. 
Povilas Tudor (Totoraitis). Jis 
gavo kelias dienas pasisvečiuo
ti pas motiną Katriną Totorai- 
tienę (brooklynietę) ir pas 
brolius ir seseris. Povilas per 
tūlą laiką buvo ligoninėje. Pa
sisvečiavęs, vėl grįš į tarnybą.

Andruška Karo Belaisvėj
Michael J. Andruška, sūnus 

maspethiečių Andruškų gyv. 
54-22 69th Lane, Maspeth, ne
seniai buvo paskelbtas dingu
siu be žinios. Paskiausiu laiku 
jo motina, Mrs. Nellie Andruš
ka, gavo nuo paties sūnaus 
atvirutę, kad 
sveikas, bet 
belaisvėje.

Andruška
kovo mėnesį, 1942 m. Pama
tinį apmokymą atliko kempėj 
Blanding, Fla. Prieš apie me
tus laiko buvo išvykęs į Vi- 
duržeminės jūros sritį ir veikė 
36-toj Pėstininkų Divizijoj, 
kuri buvo specialiai atžymėta 
už drąsą laike įsiveržimo į Sa
lerno.

Stampos ir Punktai
Raudonos stampos K8, L8 

ir M8 įėjo galion balandžio 9 
ir visos nuo A8 tebėra geromis 
(kas dar tebeturi), jų baigi- 
iriosi laikas neapribotas. Rau
donos stampos įeina galion po 
3 kas savaitė ir kožna turi 
vertės 10 punktų, nežiūrint 
ant jų esamo numerio. Grąža 
išduodama “token’ais.”

Mėlynos stampos (kenuo- 
tičms vaisiams, 
geros nuo A8 
gimosi laikas 
tas ir vertos 
kiekviena.

Lietuviu Partiečių 
Susirinkimas

Pirmadienį, balandžio 10-tą, 
Laisvės svetainėje, įvyks Lietu
vių Komunistų Kliubo susirin
kimas. Visi nariai, kam laikas 
leidžia, būkite ne vėliau 8-tos 
vai įSekr.

FILMOS - TEATRAI

Rivoli Teatre Teberodoma 
“Bernadetė”

Ant religinių-misticinių met
menų sukurta, dailiai meniš- 
kai atausta filmą “The Song 
of Bernadette” jau labai se
niai rodoma Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th St., New 
Yorke, ir vis žiūrovų netrūks
ta.

“Four Jills in A Jeep” 
Roxy Teatre

Be jokio pirmiau pasigarsi- 
nimo, keturios aktorės apleido 
Ilollywooda 1942 metų spalių 
mėnesį. Kovo mėnesį 1943 me
tų jos sugrįžo, vežinos di
džiausiais savo gyvenime pa
tyrimais, apkeliavusios karių 
kempes ir karo frontus Angli
joj ir šiaurinėj Afrikoj, duoda
mos programas. Jos pačios už
simokėjo ir lėšas.

Jomis buvo Kay Francis, 
Carole Landis, Martha Ray e ir 
Mitzi Mayfair.

Tai buvo pirma liuosnorių 
gastrolės grupė. Tie jų patyri
mai ir perstatoma naujoj fil- 
moj “Four Jills in A 
dabar rodomoj Roxy 
7th Ave.- ir 50th St., 
suomet būna ir gyvųjų

San Carlo Opera Atvyksta 
Dešimčiai Dienu

San Carlo Opera pradės de
šimtį dienų operinių programų 
su perstatymu operos “Car
men” balandžio 26-tą, Center 
Teatre, 6th Avė. ir 49th St.,— 
New Yorke.

Kitas savo repertuare turi 
“L a Traviata,” “Aida,” 
“Faust,” “Rigoletto,” “La Bo- 
heme,” “H Trovatore,” “La 
Tosca,” “Cavalleria Rustica- 
na,” “Pagliacci,” “The Barber 
of Seville.” šeštadieniais ir 
sekmadieniais vaidins ir po
piečiais.

Kompanija turi žymių akto- 
rių-dainininkų ir šokikų.

Net Šuneliai Išmoko 
Neapkęsti Nacių

Yra pasaulyje žmonių veis
lės sutvėrimų, kuriems naciai 
vis tiek geri, nors jie jau su
trempė milionus gyvasčių. Ta
čiau tokios kvailybės niekad 
nepadarys protingas šuo, kaip 
parodo pora šunų filmoje 
“None Shall Escape.”

Filmą dabar rodoma Loew’s 
State ir Fox Teatruose, Brook
lyne. Perstato nacių barbariz
mą Lenkijoj ir išvadą, kad jie 
turės atsakyti už savo krimi- 
nalybes. Vienoj iš tų 
vaidinąs nacių žandarų 
je aktorius Alexander 
tvoja aktorei Marsha
per veidą ir čia pat du pasi
piktinę šunės šoka ant jo, bet 
jie yra pririšti, tad aktoriaus 
nepasiekė. Bet ir nacių unifor
mos neužmiršo. Kada tik kas 
toje uniformoje praeidavo, šu
neliai visuomet parodydavo 
dantis.

Karta 
aktorės 
aktorius
praktikuoti kartu su ja vai
dinamą rolės dalį. Jis vilkėjo 
nacio uniforma. Vos atidaręs 
duris, jis nėrė atgal, bet per 
vėlu, šunės jau laikė savo dan
tyse gabalą jo kelnių. . .

Park Teatre Dvi Operiškos 
Filmos

Park Teatre, prie Columbus 
Circle, New Yorke, pradedant 
balandžio 8-ta rodo “Manon 
Lescaut” ir “Carnival in Ve
nice,” itališkas filmas su an
glišku aiškinimu. Dainuoja 
Gigli, del Monte ir kiti žymūs 
dainininkai, La Scala baletas.

“Cover Girl” ir Velykų Pro
grama Radio City

Filmą “Cover Girl” turi la
bai gražių merginų, prie to, 
žinoma, puikių pavėdų. žavio
se spalvose perstato spaustu
vės savininką, kuris įsimyli 
gražuolę (Ritą Hayworth), 
netenka jos ir pasižada net 
nenusišypsoti moterims iki vė
liau, už 40 metų, susitinka jos 
anūkę. Kitose vadovaujančio
se rolėse yra Otto Kruger, Ge
ne Kelley, Joss Barker, Jinx 
Falkenburg, Phil Silvers, Lee 
Bowman, Leslie Brooks ir 15 
Cover Girls. Dirigavo Charles 
Vidor. Muzika Ira Gershwin’o 
ir Jerome Kern.

Scenoje visu velykiniu lai
kotarpiu taipgi vaidinamas re
liginiais motyvais paremtas, 
dailišku atžvilgiu gražus veiks
mas “Glory of Easter,” 
Velykos atkartojamas jau 
eilę metų.

Embassy Newsreel Teatruose
Šią savaitę žinių teatruose 

42nd*, 46th, 50th ir 72nd St., 
New Yorke, rodomos filmos iš 
Tarawa užėmimo, talkininkų 
jėgų žygiuotė Burmoj, veiks
mai Arabijoj, Pietų Amerikoj 
ir kitur. Priedams visur rodo
ma kuri nors iš pastovių trum
pų filmų. 46th St. Teatre ro
do “Glimpses of Mexico,” 
spalvotą tikrųjų Meksikos 
vaizdų filmą.

“Lady in the Dark” Jan 
Septintoj Savaitėj

Ši spalvota, taipgi žaviais 
kostiumais ir scenerijomis tur
tinga filmą jau 7-ta savaitė be 
pertraukos rodoma Paramount 
Teatre, prie Times Square. 
Filmos vyriausiose rolėse Gin
ger Rogers, Ray Milland, War
ner Baxter, Jon Hall.

Asmeniškai dalyvauja Xa
vier Cugat su savo orkestrą ir 
Lina Romay, taipgi Dean Mur
phy.

Pirmomis šešiomis savaitė
mis filmą matė virš 750,000 v f

asmenų.

Svogūnai iš Piety 
Mūšy Pietums

Kad šventės nebūtų be pri- 
smoko, pereitą ketvirtadienį 
New Yorko miestui gauta iš 
Texas valstijos visas vagonas 
svogūnų, kurių nesitikėta dar 
mažiausia per savaitę laiko. 
Pribuvo anksčiau, negu tikė
tasi. Svogūnų kiek pritrūkus, 
o gal kai kam prieš šventes ir 
tiksliai išslėpus, kad pakelti 
kainas, svogūnai buvo pakilę 
iki $8 maišeliui.

Naujai nustatyta lubine kai
na maišeliui svogūnų yra

Gauja Apvogus Mažiau 
šia 80 Vietų

Pirmadienis, Baland. 10, 1944 Į

Kalbines spaudos Filmų Kritikų Ratelio narių grupė diskusuoja, kuri 1943 me
tų filmą buvo geriausia. Warner’io “Watch on the Rhine” buvo pripažinta pirma 
iš dešimties geriausių, antra “In Which We Serve,” trečia “The Muman Come
dy.” Kritikų Ratelio direktoriumi yra p. Sigmund Gottlober, antras iš dešinės šia
me paveiksle.

kas 
per

Gauja iš 7 jaunų vagišių ir 
5 suaugusių vogtų daiktų pri
ėmėjų, su dar 5 mažamečiais 
pagelbininkėliais, esą apvogę 
mažiausia 80 gyvenamų namų 
ir biznio vietų, kaip paaiškė
jo jų kvotimuose per policiją. 
Be jau paskelbtų 4 priėmėjų 
vogtų daiktų, dar suimtas 
penktas, Michael Motta, 35 
m., 7500 Utrecht Ave.

Septyni iš grupės sulaikyti 
tolimesniam kvotimui po $10,- 
000 kaucijos kiekvienas.

Prisipažino Siuntę Ar
mijai Prastas Vielas

Laisvė Vėl Turi Medaus
Buvome pritrūkę medaus. 

Dabar ve! gavome. Parsiduo
da 3 svarai už $1.20, 5 svarai 
už $2.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

kandai, visi nauji, tik metai kaip 
dėvėti. Taipgi parsiduoda ir šaldy
tuvas. Kas nori pirkti, ateikite pa
matyt. Antrašas 319 So. 4th Street, 
Brooklyn, N. Y. Apt. 6 Galima ma
tyt nuo 8 ryto iki 8 vakaro. (83-85)

Wire Co., 225 King St., kalti
nama atlikinėjus visokius trik- 
sus apgauti vyriausybės in
spektorius.

Po paskelbimo bausmės už 
šiuos prasikaltimus, dar turi
ma kitų jiems įkaltinimų 
botaže karo darbų.

Sumažėjo Skaičius Gimimų

sa-

Atėmė Algy Pinigus

Du vielų firmos viršininkai, 
James Morris Colmer ir Alec 
Colmer, sūnus ir tėvas, prisi
pažino teisme pakeitinėję in
spekcijos uždėtus pažymėji
mus (tags) ir tokiu būdu siun- 
tinėję Armijos Signalų Korpu
sui apgadintas vielas per 13 j
menesių. ! neturįs

Jų firma, Acorn Insulated I bausmės.

Keturi plėšikai, du iš jų su 
ginklais, atėjo į raštinę Han
son & Son šapos, 999 Atlan
tic Avė., Brooklyne, pereito 
penktadienio popietį, pasigro
bė ką tik parneštus iš banko 
$1,322 
1 i u m i.

ir pabėgo automobi- 
Raštinė yra antrame

Už rūkymą laive, Bruno 
Facciolo, 47 m., pasiųstas 20 
dienų kalėti, kada pasisakė 

$4 0 pasimokėjimui

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

o LIETUVIŠKAS KABARETAS 
*7 " iQ)į STANLEY MISIŪNAS

/ ’1^ SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

. Tel. Virginia 7-4490

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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 5-6191

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

Pirmomis. 13 savaičių 
metų New Yorko mieste 
vę 8,171 gimimas mažiau, 
gu pereitų metų tuo pat
kotarpiu. Viso šiemet per tą 
laiką gimė 29,466 kūdikiai.

šių
bu-
ne- 
lai-

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja aru 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Meteorologijos stotims, (O- 
ro Biurams) bus samdomos ir 
moterys. Pasiruošimui, N. Y. 
Universitete atidaryta specia- 
lės pamokos.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

D i A M O N D PAIR

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVerereen 4-S8B4

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M. I

DIAMOND ENSEMBLE

282 Union Ave.
BROOKLYN

Tel. Stagg 2-2173

.i

3 1' iw *

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

Į^nigiai palaikys jums bi daiktą.

All Lady Crosby 
ensembles iĮ) pre
sentation boxes.

IBS?!
QUALITY

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAH.

NO. 070
/ ii d y C r o a b y

• Both for 
a, iff ■■■

Matched 1 4K gold $ A C 0(
rings, intricately 
fashioned in ro
manticdesigns.

03”
Lovely. Weekly Terms

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

ATDARA VAKARAIS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL Evergreen 4-9612




