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Rašydamas apie LRKSA, | 
Chicagos Draugas žymi:

“ A p d raudos organizacijos I ______
turtas turi būti toks, kad jis 
galėtu garantuoti apsidraudu- ^9 
siems pomirtiniu išmokėjimą. ( 
Jo turtingumas, ganėtinumas 
arba ‘solvency’ turi būti ne-! 
mažiau 100 nuošimčiu. Jei bū
tu bent vienu nuošimčiu ma-1 - i
žiau, valdžia pareikalautu dė-; 
ti asesmentus arba kitokius!
patvarkymus daryti verstu.”

Tai tiesa!
Kaip gi su ‘solvency’ stovi 

LRKSA? Draugas atsako:
‘1943 m. pabaigoje jo 

(LRKSA) ‘solvency’ buvo 106 
nuošimčiai, o 1944 m. pabai
goj 107.5.”

Kaip gi stovi Liek Darbi-į 
ninku Susivienijimas 1 
žvilgiu ?

LDS ‘solvency’ yra apie 144 
nuoš. Vadinasi, daugiau, negu 
30 nuoš. aukštesnis, kaip LR
KSA.

“Kur teisingumas, kur mo
ralė, kur sąžinė, kur iškilmin
gi pažadai ir jų ištesėjimas?”

Šitokiais klausimais mūsų 
kaiminka Amerika puola 
prezidentą Rooseveltą.

Savaitrašti prezidentą puo
la dėl to, kam ans pasakęs, 
jog “dalis 
Rusijai.”

Amerika 
geografijos, 
tarp Rusijos ir Rytprūsijos sto- ! 
vi Lietuva.

Mes nuo savęs pridėsime : i

BAIGIA TRIUŠKINI VOKIEČIUS Į VAKARUS NUO RHEINO
S

AMERIKIEČIAI APSUPO 
50.000 NACIU VAKARI
NIAME RHEINO ŠONE

i Paryžius. — Generolo pusę, paplatino ten savo 
tuo at- Hodges Pirmoji Amerikos prietiltę iki 50 ketvirtainių 

armija susijungė su gene- mylių ir, tarp kitko, užėmė 
rolo Pattono Trečiąja ame- Erpel miestelį.
rikine armija ir tuo būdu 
apsupo daugiau kaip 50,000 j 
vokiečių karių vakarinėje 
Rheino upės pusėje, tūks
tančio ketvirtainių mylių

Rytprūsijos teks

MacArthuro Kariai! 
Užtroškino Tūkstan
čius Japonų Urvuos

Manila. — Amerikiečiai 
patrankų šoviniais išdaužė 
uolų urvus bei užgriovė ja
ponams išėjimus iš jų už 14 
mylių į rytus nuo Manilos, 
Filipinų sostinės. Kiti Mac- 
Arthuro kariai mėtė fosfo
rines bombas į japonų ur
vus bei svilino priešus sky
stosios ugnies liepsnomis. 
Tuo būdu jie sunaikino ke
lis tūkstančius japonų, su
lindusiu i 137 urvus. Kai 
kurie urvai buvo 10 ar dau
giau pėdų aukščio ir 20-30 
pėdų pločio-ilgio. Tie urvai 
buvo stipriausia priešų at-

Pirmosios armijos kariai 
paėmė Ludendorfo tiltą per 
Rheino upę, 25 mylios į pie
tus nuo Cologne didmies
čio; užėmė Bonną, 101,000 
gyventojų miestą su garsiu 
universitetu, ir artimąjį

, ., I Bad Godesberg miestelį,
moko preziden vakarinėj Rheino pakrantė- 

. je. Šiais ir pirmesniais zy-
’ ‘ ’ giais amerikiečiai ir jų tal-

kaninkai anglai-kanadiečiai 
tarp Rusijos ir Rytprūsijos sto- užvaldė 118 mylių Vakai i- 
vi ne tik Lietuva, bet ir Bie-'nių Rheino krantų nuo Ko- 
lorusija, blenzo, pietiniame fronto

Bet Skandalų kelti dėl to gale, iki Holandijos, šiauri- 
mes nekelsime ir prezidento niame jo gale.
neatakuosime. n- .. M • -•.. . . . . Pirmoji amerikiečiu ar-Rooseveltas, matyt, kaip iri .. “ _ .. ,.a
daugelis kitų amerikiečių, visą '?“Ja Paeme sve?^ tUt% ’s | „uvu
Tarybų Sąjungą vadina “Rusi- Renį^no mięstelio j ryti- į spirtis jų ghimbu gynimo- 
ja,” nes taip amerikiečiams la- Rheino upes pusę. Tuok: — ------ .-la
biau suprantama. j tiltu dabar siunčiama jan-

Tai reiškia, jog Rytprūsijos' kių pėstininkų, tankų, pat- 
kampas — Tilžė, Karaliau-’rankų ir kitų pabūklų galy- 
čius ir kiti miestai, — teks į bę į nacių vadinamą “vidu- 
Lietuvai, kuri įeina į Tarybų'jinę tvirtovę” — Vokietiją. 
Sąjungą. ■ Vakarinėje Rheino pusė

je jau tik vienoje vietoje 
tėra vokiečių kairuomenės, 
tuzino ketvirtainių mylių 
“katile”, kur kanadiečiai be 
atvangos naikina prispirtus 
prie upės nacius, ties Wesel 
miestu, stovinčiu antrojoj 
Rheino pakrantėj.

Vokiečiai rengėsi 
sprogdint Ludendorffo til
tą, bet amerikiečių tankai, 
patrankos, ir pėstininkai 
taip ūmai smogė hitlerinin
kams ir nušlavė juos, kad 
jie nepaspėjo tilto sunai
kinti. Jankiai paėmė tiltą 
tik 10 minučių pirma, negu

įsi linijoje. Dabar amerikie
čiai juo sėkmingiau ardo 
šią japonų liniją.

TALKININKAI APSIAUTĖ RAUDONOJI ARMIJA IMA 
NACIUS TIES WESELIU

Paryžius. — Kanadiečiai 
ir amerikiečiai apsupo tūk
stančius vokiečių kariuome
nės vakariniame Rheino 
upės šone, šiauriniame vei
kliojo fronto gale, ties We- 
sel miestu, ir sistemačiai 
naikina apsuptuosius. Na
ciai susprogdino abu tiltus 
iš vakarinio upės kranto į 
rytinį, kur stovi Wesel.

Amerikiečiai ir anglai - 
kanadiečiai turi savo ran
kose jau visas vakarines 
Rheino pakrantes per 150 
mylių, nuo Holandijos iki 
Koblenzo.

Trečioji Amerikos armija 
tūkstančiais naikina bei ne
laisvėn ima vokiečius ap
siaustus į vakarus nuo 
blenzo. Šios armijos 
kiai, tarp kitko, paėmė 
ebenachą, pustrečios

Ko- 
jan- 
Ru- 
my-

Skandalytis dėl to jokiam 
lietuviui netenka. Viskas išeis 
O. K. Užuot jį puolę, padėki
me prezidentui karą vesti.

savo mirtį, 
rašytojas 

troško susitikti

didysis
Romain

SU

Prieš 
francūzų 
Rolland 
Francijos Komunistų Partijos
vadu, Maurice Thorež’u.

Kai sužinojo, kad Thorežas 
grįžo iš užsienio Paryžiun, ra
šytojas jam savo 
re:

“Siunčiu šiltus
su jūsų grįžimu,
cija taip nekantriai laukįė. iPa- 
ryžius pasigedo jūsų balso.

laiškely.] ta-

sveikinimus 
kurio an-

su-

Taip ilgai, kaip ilgai Paryžius ! naciai būtų Šį tiltą SUSpi’Og- 
negirdėjo jūsų balso, jis nesi- Jjnę 
jautė pilnai išlaisvintas...”

Submarinai Nuskandino 
Dar 12 Japonu Laivų
Washington. — Paskuti

niu laiku amerikiniai sub
marinai nuskandino dar 12 
Japonijos'laivų, tame skai
čiuje vieną karinį priešų 
laivą.

Viso šiame kare Ameri
kos submarinai sunaikino 
jau 1,057 japonų laivus.

lios į žiemius nuo Koblenzo 
miesto, kuriame naciai taip | 
pat apsupti ir prie Rheino 
upės prispirti.

Pirmoji amerikiečių ar
mija sėkmingai platina sa- dalį

KUESTRINA, ATAKUO 
JA STETTINA

London. — Vokiečių ra- pės šone, 38 mylios nuo 
jdijas sakė, kad rusai užėmė Berlyno. Naciai skelbė, kad 

tvirtoviško Kuestrin Sovietai dieną ir naktį kėlė 
vo laimėtą prietiltę rytinia- miesto, rytiniame Odro u- daugius savo kariuomenės, 
me Rheino šone, ties RemaJ------------------------------------ tankų ir kitų ginklų į vaka-
genm Vokiečiai stengiasi ! AmOv»ilrinnc Rnmknc rinę UP^S Pusę i ^ie- 
suvežt didžiąsias savo ka- r&illvl 1K1HCS DvIIIDvb mius ir pietus nuo Kuestri- 
nuoles, kad sulaikytų ame- i _ m i • p • no. Maskva tuo tarpu nie-
rikiečius, kurie čia veržiasi r SVPIfTP I 0K10 ilHlS“ ko nesakė apie karo veiks- 
gilyn į Vokietiją. I mus linkui Berlyno.

Liepsnų Pragaru a™į.
čiamus frontan nacius, jų 
pabūklus ir geležinkelių ■ 
stotis, numesdami bent 3,-; 
000 bombų per dieną.

Vien Trečioji Amerikos! 
armija per 24 valandas su- i 
ėmė 8,000 vokiečių kareivių 
ir oficieriu, o Pirmoji —i 
5,000.

. jau 
savaitės gale užėmė vietas 
už 5 mylių nuo Stettino 
uostamiesčio, Pomeranijos 
sostinės, ir išmušė vokiečius 
iš gyvenamųjų punktų už 9 
mylių nuo Dancigo uosto.

Berlynas teigė, kad So- 
kariuomenė paėmė

Sovietai Pasiekia Dancigo ir 
Stettino Vartus., Sako Naciai

London, kovo 11. — So
vietų kariuomenė Dancigo 
srityje atėmė iš apsuptų 
nacių Lauenburgą ir Kar- 
tuzy, geležinkelių ir vieške
lių mazgus, ir dar 300 gy
venamųjų vietovių. Kiti 
Raudonosios Armijos jun
giniai įsiveržė į Alt-Dam-

mą, Stettino uosto prie
miestį. Nacių radijas sakė, 
kad rusai pasiekę Dancigo 
ir Stettino uostamiesčių 
vartus. O linkui Berlyno 
sovietiniai kariai užėmė 
svarbiausią Kuestrino mie
sto dalį, Neustadtą. Verda 
mūšiai dėl kiekvieno namo 
likusioje Kuestrino dalyje.

Guam. — Daugiau kaip 
300 galingiausių Amerikos 
bombanešių' B-29 perkūniš
kai pleškino Japonijos sos- 
tamiestį Tokio nakties lai
ku. Didis Tokio plotas vir
to gaisrų liepsnų pragaru, vietų 
Amerikiečiai per pusantros miestelį rytinėje Odro upės 
valandos kaip lyte lijo pa-, pakrantėje tuoj priešais 
degančiomis bombomis. Stettiną, stovintį vakarinėj

Japonijos radijas sakė, Odro žiočių pusėje. Sovieti- 
jog vidunaktį užkurti gaiš- nė artilerija be paliovos 
rai nesuvaldomai siautė iki pila ugnį į karinius laiki

škai- nius Stettine ir jo priemie- 
tonu .sčiuose. 

4. I

Tokio . Maršai. Rokossovskio An* 
buv°itroji Baltarusijos armija 

j per dieną nužygiavo iki 17

5

KAIP NUKENTE KARE MERKINE, SEIRIJAI, 
LAZDIJAI IR KITI MIESTELIAI

Veisėjai. — Pietinės Lie
tuvos miesteliai: Kapčia
miestis, Lazdijai, Seirijai, 
Merkinė, Leipalingis — vo
kiečių grobikų gana smar
kiai apniokoti. Tuo tarpu, 
vienas iš gražiausių Dzūki
jos miestelių — Veisėjai, 
karo ugnies visiškai nepa
liesti. Pro Veisėjus hitleri
niai banditai buvo labai 
smarkiai pravyti ir mieste
liui didesnės žalos 
padaryti.

Vokiečiai, 
nujausdami,

mašinėlių, aparatą, kėdžių, 
stalų. Dokumentus išmėtė 
pro langus ir 1.1.

Vos tik karo audros pra
ėjo, Veisėjai tuojau įstojo į 
tarybinio gyvenimo vėžes.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
I

nespėjo

vakaro, 
reikės

Amerikiečiai suskaldė ja
ponų kariuomenę jau į tris 
dalis, priblokštas prie šiau- 
rinių-rytinių Iwo salos pa
krančių.

aušros. Neoficialiai 
čiuojama, kad 1,300 
bombų numesta į 
šiuo žygiu. Bombos 
taikomos ypač į dirbtuvių 
plotą 10 ketvirtainių mylių į m ųu pįrmyn> užėmė tvir- 
ir i kitus karimus taikinius |tovišįus vokiečiu miestus 
vidurmiestyje, kur gyveno ^ipą, Schlawe/ Rugen- 
apie 1,000,000 japonų. Walde, Stolpmunde ir 200 
tis buvo giedp, ir bombai’-!gyvenamųjų vietų. Ro- 
duotojai aiškiai matė taiki-1 kossOvskio kariai jau iki « 
nius- - 12,500 ketvirtainių mylių iš

“ “ “ viso susiaurino “maišą”,Amerikiečiai Perskėlė kuriame apsupti ir prie jū- 
- - i o i • ros prispirti vokiečiai, šiau-Japony Jėgas lwo Saloj riniai-rytinėje Pomeranijoj 

 ir Dancigo apygardoje.
Maršalo Žukovo Pir- 

Baltarusijos armija,
Guam. — Jungtinių Val

stijų marininkai pusiau per- moji 
skėlę japonų jėgas šiauri- linkui Stettino ir Berlyno, 
niame Iwo salos kampe, 750 ir Rokossovskio kariai per 
mylių į pietus nuo Japoni-idvi dienas užmušė bei su
jos sostamiesčio Tokio, ir j ėmė 16,000 vokiečių, 
apsupo priešus abiejose' __________
perskėlimo dalyse. Kiti ma- 
rininkų daliniai grumiasi 
pirmyn šiaurvakariniu Iwo 
pajūriu, kad susijungtų su 
pirmaisiais ir dar daugiau 
japonų apsuptų.

Cambridge, Mass
Elektra Užmušė 

Andruliūną
Penktadienį, kovo 9 d.

Roma. — Talkininkų ka- 10:30 vai. iš ryto elektra 
rinė vyriausybė suėmė dar užmušė Petrą Andruliūną. 
28 žymius italų fašistus.. Jis buvo 53 metų amžiaus. 
Skaičiuojama, kad Italijoj' Gyveno po num. 409 Wal- 
tebeveikia 20,000 fašistų iiųtham St., Cambridge, Mass, 
daro sąmokslus prieš Jung-! šią žinią telefonu plane
tines Tautas. j še Kvietkauskas.

jau iš 
kad 

miestely, kas 
pasitaikė. Kur nieko nera
do (piliečiai, nujautę pavo-

Nusmerkė Mirti Jauną 
Graiką Partizaną 

Athenai. — Tapo nu- 
smerktas mirti M. Mone- 
das, demokratinių ELAS

Amerikiečiai staiga partizanų narys, 22 metų 
I nukapojo elektrines vielas, amžiaus. Jis buvo nukaltin- 
kurios buvo prijungtos prie tas už tai, kad nužudęs du 

!tonų sprogimų po tiltu. Tai;asmeniu. Monedo advokatai 
! geležinkelio ir plento tiltas sakė, 
! 1,300 pėdų ilgio. bendradarbiavo su hitleri- jų, buvo išsislapstę), iš pik-

Per dieną amerikiečiai, 1 ninkais ir veikė kaip grai- tumo daužė langus. Iš įstai
gų pagrobė keletą rašomų

žymieji Francijos moksli-į 
ninkai ir intelektualai nūnai 
palaiko tamprius ryšius su 
Francijos komunistais. Nema
žai žymių menininkų ir moks-' 
lininkų įstojo j Francijos Ko-ĮP«'ėję į rytinę Rheino upes kų tautos pardavikai. 
munistų Partijos eiles.

Jei rašytojas Rolland’as 
šiandien būtų gyvas, jis vei
kiausiai būtų tos partijos na
rys.

kad tiedu asmenys

Lakūnų nutraukti foto
grafiniai paveikslai rodo, 
kad Amerikos bombanešiai 
paskutiniu žygiu visai su
degino 15 ketvirtainių my
lių Tokio miesto, Japonijos 
sostinės.

MIRE PROF. MYKOLAS ROMERIS, ŽYMUSIS LIETUVOS MOKSLININKAS
Rašo Baliavičius:
Širdies liga mirė žymusis

dr. Jonui
P-nas re-

Amerikos

lietuvių mokslininkas ir tei-
Chicagos Marijonų dienraš-lsių žinovas Mykolas Rome

lis parašė žiaurų 
šliupui nekrologą, 
daktorius drožia:

“. . . dr. J. Šliupas
lietuviams daug žalos padarė. 
Jis savo tautiečius nešvietė, 
bet juos klaidino; ne vienijo 
bendrai kovai dėl tautos ge
rovės, bet kurstė vienus prieš 
kitus; vieton rašyti ir spaus
dinti rimtus, naudingus raštus, 
jis blevizgas ir melagystes pla
tino.” (D-gas, kovo 5 d.) .

Mes daug dėl ko nesutiko- 
(Tąsa 5-me pusi.)

ris. Vasario 24 d. jis buvo 
palaidotas ’Rasų kapinėse 
Vilniuje.

Pręfesorius Romeris gi
mė 1880 metais Rokiškio 
apskrityje. Jo vardas buvo 
gerai žinomas ne tik Lie
tuvoj, bet ir toli už jos sie
nų. Pastaraisiais metais 
Romeris parašė daug svar
bių veikalų, jų tarpe “Val
stybė”, “S u v e renumas”, 
“Atstovybė ir Įgalinimas”, 
“Administracinis Teismas”, 
“Naujovinės Konstitucijos.”

Be to, jis parašė daug mok
slinių straipsnių, kaip lietu
vių kalba, taip francūzų, 
lenkų ir vokiečių kalbomis. 
Po Lietuvos išvadavimo 
nuo vokiečių įsiveržėlių, 
Romeris buvo Vilniaus U- 
niversiteto Konstitucinių 
Teisių skyriaus galva.

Laidotuvių Dalyviai
Tarp dalyvavusių profe

soriaus Romerio laidotuvė
se asmenų buvo Justas Pa
leckis, Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas; Domaševičius, 
liaudies teisingumo komisa
ras; Žiugžda, švietimo ko-

misaras; profesoriai ir stu
dentai iš Vilniaus ir Kau
no Universitetų ir daug 
Vilniaus piliečių. Laidotu
vių kalbą pasakė švietimo 
komisaras Žiugžda. Jisai 
sakė:

“Profesoriaus Remerio 
vardas yra glaudžiai susi
jęs su lietuvių mokslu. Jis 
paliko daug mokslinių raš
tų. Remeris buvo he tik 
mokslininkas, bet ir peda
gogas. Daugelis iš tų, kurie 
dabar veikia Tarybinės Lie
tuvos vyriausybėje, yra jo 
mokiniai. Jis visuomet gin
davo studentus, kada juos 
reakcininkai j persekiodavo.

Jis buvo pažangus vyras,, rius ir įsteigė eilę fakulte- dvi knygas ta pačia tema, 
progreso žmogus. !tų (kolegijų-skyrių) tame 1908 m. Romeris buvo na-

“Vokiečių okupacijos me-1 universitete. 1931 metais jis rys Lietuvių Mokslo Drau- 
tu fašistai kartotinai mėgi- gynė Lietuvos teises Tarp-,gijos Vilniuje. Mes esame 
no Romerį papirkt, pa- tautiniame Tribunole Hago- dėkingi profesoriui Rome- 
traukt jį savo pusėn, betije. Jis sugebėjo įrodyti, jogT’iui už teisių mokslo aukš- 
jis likosi ištikimas Tarybi- Klaipėdos Kraštas turi būti!tą lygį Lietuvoje. Jis buvo 
nei Lietuvai iki savo gyve- neatskiriama Lietuvos Res- Čechoslovakijos Mokslų A- 

publikos dalis. (kademijos bendradarbis ir
Profesorius Sleževičius daugelio kitų mokslinių or- 

pat kalbėjo Vilniaus Uni- kalbėjo vardu Kauno Uni- ganizacijų narys.
versiteto rektorius Kazys versiteto. Profesorius Pa-
Beliukas. Jis pabrėžė, kad karklis, kalbėdamas vardu liko 40 tomų savo parašytų 
Romeris per 20 metų dirbo 
Lietuvos universitetuose ir 
suorganizavo juose aukšto 
laipsnio teisių skyrius. Jis 
septynerius metus buvo 
Kauno Universiteto rėkto-

nimo pabaigos.”
Laidojant Romerį, taip

Profesorius Remeris pa-

Darbininkų Univer- knygų, 
siteto, sakė, jog Rome- Laidotuvių apeigos buvo 
ris giliai mylėjo Lietuvą, pabaigtos Tautiniu Lietu- 
Jau pirm 1914-18 metų ka- vos Himnu, ir daug vaini- 
ro jis parašė knygą “Lietu- kų sudėta ant prof. Rome- 
va”. Paskui jis parašė darjrio kapo.
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. Rheinas Peržengtas
Rheinas — viena didžiųjų Europos u- 

piū. Rytiniame Rheino šone Pirmoji 
amerikiečių armija š. m. kovo 7 dieną 
iškėlė savo pirmuosius būrius. Vadinasi, 
kovo 7 d. bus. žymėtina diena mūsų 

: krašto militarinių žygių istorijoje.
’ Tačiau Rheino peržengimas turi ne tik 

didelės militarinės prasmės. Tai turi 
milžinišką politiniai moralę reikšmę.

Atsiminkime, jog Rheinas Vokietijai 
buvo savotiška (pati savaime) tvirtuma 
nuo vakarinio priešo. Rheinas — “Vo
kietijos saugotojas.” Rheinas — “di
džiausioji kliūtis bent kam įkelti koją 
į šventąją vokiečių žemę, į josios širdį”. 
Rheinas — saugotojas milžiniškų Ruhro 
angliakasyklų, milžiniškų fabrikų, dau
gybės kits prie kito pastatytų miestų!

Kad dar labiau užtikrinti saugumą iš 
vakarų, Hitleris pastatė pagal Rheiną 
milžiniškų tvirtumų liniją, — tvirčiausių 
tvirtumų pasaulyj, kaip skelbė hitleri
ninkai. Bilijonus dolerių turto Hitleris 
ten įvezdino.

Toliau į Vakarus nuo Rheino francū- 
zai buvo anksčiau pasistatę savo Magi
not tvirtumų liniją, naiviai manydami, 
būk jinai išgelbės Franciją nuo vokie
čių įsiveržimo.

Hitleris pasiėmė Mažino (Maginot) 
tvirtumų liniją ir jos kanuoles atsuko į 
vakarus. Vadinasi, Vokietiją tuomet 
saugojo Mažino tvirtumų linija, Sieg- 
friedo tvirtumų linija ir patsai Rheinas.

Na, ir šiandien tas viskas tapo paver
sta niekais. Talkininkų ginklas, talkinin
kų vyrai tą viską nugalėjo ir šiandien 

' mūsų armijos jau keliasi per Rheiną!*
Galima įsivaizduoti, kaip tas viskas 

neigiamai paveiks į Vokietijos vidutinį 
pilietį, kai jis tikrai sužinos, kas jau yra 
padalyta! Juk jam buvo kalbėta ir aiš
kinta, kad Rheinas neperžengiamas! O 
čia, štai, pasirodo, Rheinas yra peržen
giamas.

Rheinas nėra nei kiek tvirtesnis už 
Odrą, už Dunojų, už Dniestrą, už Vislą, 
už Nemuną, už Dauguvą, už Dnieprą, už 
Doną ir kitas upes, per kurias Rau
donoji Armija, vydamosi priešą, pasek
mingai peržengė!

Rheinas yra platokas vandens ruožas, 
gan sriaunus ruožas, kuris negali atsi
laikyti prieš moderniškąją techniką, 
prieš didžiulę pajėgą, sukauptą Vokie
tijai mušti!

Stebuklų nesitikėkime. Nemanykime, 
' kad- tučtuojau mūsų visos armijos jau 

* bus rytiniame Rheino šone, kad jos, be 
jokio atodūsio, neužilgo bus arti Berly
no;.

Taip dalykai neinasi.
O vistik, kai amerikiečiai išgirdo, kad 

mūsų kariuomenės būriai persikėlė per 
Ėheiną’, jie labai džiaugėsi. Toji žinia 
juos gražiai nuteikė.

Jungtinių Tautų oro jėgos valdo pa
dangę. Mūsų žemiškos jėgos viešpatauja 
žemėje. Mūsų vandens jėgos nugali vi
sokius sunkumus jūroje ir upėse, ir jos 
žygiuoja pirmyn.

Mums prisimena Teherano konferen
cijos rezoliucijos žodžiai:

“Jokia pasaulyje pajėga nepastos 
mums kelio sunaikinti vokiečių armijos 
sausžemyj, jų submarinus jūroje ir jų 
karinius fabrikus iš oro!...”

Jungtinių Tautų ginklas, Jungtinių 
Tautų armijos laimi ir laimės!

Priešui belieka tik dvi išeitys: pasi
duoti arba būti visiškai sunaikintam!

'Didysis Apvylimas..,'
Chicagos Marijonų laikraštis dar 

vis tebeverkia lenkų. Žinoma, jis apver
kia londoniškius lenkus, fašistus, pilsud- 
skininkus, hitlerininkus. “Didysis lenkų 
apvylimas...” rašo jis kovo 7 d.

Kas londoniškius lenkus apvylė? Ogi 
Krymo konferencija — Rooseveltas, 
Stalinas ir Churchillas!

Mes sutinkame su Draugu, kad lon- 
doniškiai lenkai fašistai buvo apvilti, ge
rokai apvilti. Apvilti buvo ir visoki len
kiški fašistai Amerikoje, — Matuševs- 
kiai, ir jiems panašūs. Bet lenkų tauta 
apvilta nebuvo. Lenkų tauta džiaugiasi 
tuo, kas buvo nutarta Krymo konferen
cijoje!

Na, tai kodėl Draugas, kuris skelbiasi 
katalikų laikraščiu, verkia fašistų, ver
kia buvusių Lenkijos dvarponių?!

Jeigu Krymo konferencija fašistus ap
vylė, tai tuo reikia tik džiaugtis. Būtų 
buvusi didelė pasauliui nelaimė, jei Kry
mo konferencija būtų pataikavusi fašis
tams ir apvylusi tautas, mylinčias demo
kratiją!

Komunistai Jungt. Valstiją 
Kariuomenėje

Vilnis rašo:
Kongresmanas Rankin ir jo kama- 

rotai labai nepasitenkinę, kad US Ar
mijoj komunistus, ar buvusius komu
nistus, traktuoja lygiai su visais ki
tais. Rankinui ir jo kamarotams nepa
tiko tie paaiškinimai, kokius davė Kon
greso militarinių reikalų komitetui ge^ 
nerolas Bissell ir karo sekretoriaus 
asistentas McCloy. Jie, kaip žinoma, 
pareiškė, kad jokio “raudonojo pavo
jaus” armijoj nėra ir kad Armijos na
riai, kurie buvo žinomi kaipo komu
nistai, jokiu būdu negalima priskaity- 
ti prie nelojalių elementų. Suteikiant 
kariui aukštesnį laipsnį, vaduojamasi 
individualėm kvalifikacijom, o ne kuo 
kitu.

Toks nusistatymas yra teisingas.
Armija, ištikimųjų, neturėjo jokios 

bėdos su komunistais. Kaip tik atbu
lai.

“New Masses” įvardija visą eilę ko
munistų, kurie šauniai pasižymėjo šia
me kare ir buvo apdovanoti orderiais. 
Jų tarpe buvo kapitonas Alexander 
Suer, Hank Forber, Harold Spring, 
Leymour Keidan, Meyer Laderman. 
Visi jie žuvo kovoje už savo tėvynę. 
Robert Thompson, ispanų civilio karo 
dalyvis, buvo apdekoruotas Distin
guished Service Cross.

Armija juk negali skirstyti savo na
rius sulyg partijinėm grupėm. Armi
joj visi lygūs.

Kokią teisę turi tokie civiliai, kaip 
Rankin, McCormick, ar Hearst, kišti 
savo snapą į Armijos vidujinius rei
kalus? Nejaugi Armijos vadovybė ne- 
kompetentiška tvarkyt savo reikalus?

Tai Tiesa!
Kolumnistas Mike Gold (Daily Wor- 

keryj) kritikuoja Hollywoodą, kam jis 
leidžia tiek daug pinigų tuščioms fil- 
moms gaminti. Žurnalisto nuomone, re
ta, reta kuri filmą, vėliausiu laiku iš
leista iš Hollywoodo, teturi kiek tiek 
vertės,— meniniu bei politiniu atžvilgiu.

Daugiausia gaminama filmos tuščios- 
tuštutėlės, tiesiog bevęrtės. Neturi jos 
nei geros formos, nei gilesnio turinio. O 
filmų gamintojai skelbiasi, būk jie išlei
džią milijonus dolerių vienai filmai pa
gaminti !

Sutinkame su Gold’o nuomone. Pasta
ruoju laiku Hollywoodas ir vėl “išsisė
mė.” Kitą syk filmą atrodo nebloga, ste
bint iš paviršiaus, bet ji neturi turinio! 
Sakysime, stebėtojas mato aktorius vai
dinant, jis mato mūsų karius priešą mu
šančius, bet niekur nėra pasakyta, kodėl 
priešas, fašizmas reikia mušti!

Atrodo, lyg bijomasi pasakyti, kodėl 
mes kariaujame. Štai, kur nelaimė su 
Hollywoodu!

Aukokite Laisvės
Bazarui

SAVING IR 
WAR BONDS

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

Dienraščio Laisves Bazaras įvyks kovo 
(March) 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisvės bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

Per Raudonąjį Kryžių Amerikos žmones gali patar
nauti kariškiams J. V. Armijoj, Laivyne, Marinuose, 
Pajūrio Sargyboje.

Kas Ką Rašo ir Sako
NESUPRANTA, NES PA

MIRŠO PROTĄ
Veikiantysis Amerikos 

redaktorius Vaičiulaitis ne
besupranta nei Jaltos kon
ferencijos, nei prezidento 
Roosevelto prakalbos. Jis 
rašo:

Savo pranešime Kongre
sui prezidentas Roosevelt 
Lietuvos vardo nepaminėjo, 
bet viena jo kalbos vieta tie
siogiai liečia mūsų tėvų že
mę ir jos ateitį. Kalbėdamas 
apie Lenkija ir Curzono li
nijos pripažinimą, jis pasakė, 
kad “Lenkijai teks beveik vi
si Rytprūsiai, ir kampas jų 
(Rytprūsių) eis Rusijai.“

Pagal Curzono liniją Rusi-1 
ja neprieina prie Rytprūsių I 
atimtomis iš Lenkijos žemė
mis.

Tad kaip Rusija gali gauti 
Rytprūsių kampą, nesusisiek
dama su jais savo' žemėmis?

Atsakymas yra šis: tik per 
Lietuvą.

Taip Amerikos preziden
tas jau pamiršo, kad tarp 
Rusijos ir Rytprūsių dar yra 
Lietuva. Mes stebimės ir 
klausiam: kaip tai galėjo at
sitikti ?

Argi Amerikos prezidentas 
jau iš tikrųjų atiduotų Balti
jos valstybes Maskvai, ką bu
vo padaręs Hitleris 1939 me
tais ?

Kai kas gal išvedžios, jog 
Curzono linija pro Gardiną 
ir Suvalkus per dabartines 
derybas gal buvo taip pasuk
ta, kad Rusija siauru korido
rium pasiektų Rytprūsius. 
Yra tai paskutinis aiškini
mas, kokio bebūtų galima 
griebtis viliantis, kad gal dar 
kelių kultūringų Europos 
kraštų laisvė ir Jungtinių 
Valstybių garbė neparduota.

Ir tada kyla klausimas: 
kaip Rusijai gali tekti žemės 
Rytprūsiuose, kur gyveno ir 
tebegyvena lietuviai ?

Kodėl jos nepriskiriamos 
tikrajam istoriniam jų pa
veldėtojui Lietuvai, o Rusi
jai ?

Kaip išaiškinti šiuos pre
zidento Roosevelto žodžius ir 
kaip suprasti, kur sukama 
Amerikos politika Jautų at
žvilgiu ?

Prirašyta daug, klausimų 
pristatyta daug, bet pamir
šta pasišaukti talkon savo 
protas. O protas būtų vis
ką išryškinęs. Jis būtų pa
sakęs, »kad tasai Rytprūsių 
kampas skiriamas ne Rusi
jai, bet Tarybinei Lietuvai.

Prezidentas Rooseveltas 
savo kalboje vartojo žodį 
“Rusija” vietoje Tarybų 
Sąjungos. Kai jis, tuo būdu, ' 
teigė, kad1 dalis Rytprūsių

teks Rusijai, jis turėjo min
tyje Tarybų Sąjungą. Gi 
Lietuva yra Tarybų Są
jungos dalis, viena iš jos 
respublikų.

Vadinasi, viskas aišku.

Raudonojo Kryžiaus Vajus
Kraujo plazma, chirurgi- 

ški bandažai, kariams kliu- 
bai — tik keli daiktai, ku
riuos jūsų pagelba prista
tė mūsų kovojantiems vy
rams, kada rėmėte Raudo
nojo Kryžiaus Karo Fondą. 
Raudonasis Kryžius parū
pina visokių pasilinksmini
mų sveikiem ir sužeistiem, 
teikia pagelbą šeimynoms 
mūsų vyrų tarnyboje ir pa
deda veteranams grįžti į ci
vilį gyvenimą.

Taipgi jis turi gerai iš
vystytą programą karo be
laisviam, pagal kurią mais
to pakietai, medikaliniai 
reikmenys, knygos, sporto 
įrengimai ir kiti daiktai 
pasiekia1 Suv. Tautų armijų 

! vyrus, priešo suimtus. Prie 
šio svarbaus darbo priside
da YMCA ir kitos įstaigos.

Remkite Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondą. Aukokit 
dabar — duokite daugiau!

Civiliams Karo Pašalpa
Amerikos Raudon. Kry

žius parūpino daugiau negu 
už $110,000,000 karo pašal
pos civiliams užsienyje nuo
pradžios karo 1939 m. Val
džia pristatė dalį suvartotų 
pinigų, liekamus pristatė į- 

! vairios įstaigos ir Amerikos 
' Raudonasis Kryžius.

O tasai sapaliojimas, kad, 
Rooseveltas ar kas kitas' 
bando Baltijos valstybes a-| 
tiduoti Maskvai, yra gry-; 
niausiąs nonsensas. Lie
tuva yra tokia pat laisva ir 
nepriklausoma tarybinė re
spublika su sostine Vil
nium, kaip Rusija yra lais
va ir nepriklausoma tarybi-į 
nė respublika su sostine i 
Maskva.

. t, ■

»Čielas Kraujas
V . j / « ’ •

• Raudon. Kryžiaus Krau
jo Aukotojų Tarnyba dabar 
pristato čielą kraują gink
luotoms jėgoms apart plaz
mos. Kraujas pasiųstas į 
karo teatrus, kur vartoja
mas užvaduoti plazmos 
perliejimus.

Skaitymo Medžiaga
Amerikos Raud. Kryžius 

išsiuntė 2,832,826 knygas ir 
žurnalus nuo liepos 1 d. 
1943 m. ligoninių laivams 
ir užsienyje.

Pirma Pagelba Vaikams
Milwaukee apskrityje, 

Wisconsin valstijoje, kaimų 
mokyklų vaikai moka apie 
pirmą pagelbą nuo apskri
čių policistų. šerifo ofisas 
raportuoja nupuolimą ne
laimingų atsitikimų tarpe 
mokinių. Visi 53 motorcyk- 
lio oficieriai šerifo ofise y- 
'ra Raudon. Kryžiaus pir
mos pagelbos mokytojai, 

i _____ .
| Raudonojo Kryžiaus Ligo

ninių Darbininkai

Elektrines Lemputės
Raudonasis Kryžius iš

siuntė 2,500 elektros lem
pučių oru ir 7,500 laivu I- 
talijon karių kliubams. Ir 
100 mažučių pianų Raudo
nojo Kryžiaus ligoninių po
ilsio kambariams.

DIDIAUSIAS KREDITAS 
KOMUNISTAMS

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad moteriškų dra-| 
panų siuvėjų unijos vice
prezidentas Antonini buvo ' 
nuvykęs Italijon pamokinti' 
italus • socialistus kovoti 
prieš komunistus. Jų papir
kimui jis dar buvo nusivo
žęs ir porą šimtų tūkstan- i 
čių dolerių. Sugrįžo atgal su 
tais pinigais. Jo misija vi
siškai nepavyko. Antonini 
nepajėgė įtikinti savo kole
gas Italijoje. Pagaliau iri 
pats Antonini, jei tikėti ' 
“New Leaderiui”, visiškai j 
“sugedo.”

Apie visa tai su rūpesčiu j 
ir išgąsčiu rašo Keleivis . 
(kovo 7 d.). Rašo šitaip:

Sugryžęs dabar Amerikon,! 
Antonini parašė “New Lea- i 
derini“ įdomų straipsnį apie' 
Italijos komunistus ir jų Į 
vaidmenį Italijos darbininkų I 
judėjime.

Suglaudus, jo raportas yra: 
toks:

Italijos ir bendrai Euro-j 
pos komunistams negalima! 
taikyti to masto, kokį mes! 
taikom Amerikos komunis-l 
tams. Europoje padėtis yra 
tokia, kad socialistams ten
ka eiti su komunistais į ben
drus frontus ir dalyvauti ko
alicinėse valdžiose.

Kelionėms Pakietai
Raudonasis Kryžius ke

lionėms pakietus parūpina 
sužeistiems vyrams, kurie 
gabenami iš Europos į ligo
nines namie. Pakeliai turi 
žurnalų, saldainių ir viso
kių reikalingų reikmenų.

“Beach-head Canteens”
Trims valandoms po pir

mu išlaipinimu Leyte Salo
je, P. L, Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vyrai įstei
gė “beach-head canteens”, 
duoti mūsų vyrams kavos 
ir kitų valgių.

Padeda Jūreiviams
Kada jie sugrįžo į Angli

ją po “D-Day” veikimų 
Franci jo j, Amerikos Raud. 
Kryžius suteikė medikalinę 
priežiūrą jūreiviam 33 tau
tų.

Pagelba Belaisviams
Tarptautinis Raud. Kry

žiaus Komitetas daboja ge
rovę karo belaisvių visų ša
lių, kurios užtvirtino pa
tvarkymą, kuris padengia 
šią karo eigos fazę. Komi
teto delegatai periodiniai 
lanko belaisvius, išrinktais 
atstovais privačiai, apsipa- 
žina su fiziniais ir dvasi
niais reikalais ir reikalauja 
tinkamą priežiūrą.

ni, Soragat, Pertini, Dugoni,
Ypatingai tokia vienybė 

esanti reikalinga Italijoj. Ta 
šalis baisiai sunaikinta. Tįl-| 
tai išgriauti, fabrikai sūdo- j 
ginti, žmones badauja. Liau-1 
dis laukia nurodymų ir pa-į 
galbos iš kairiųjų partijų, va-; 
dovy bes, nes monarchija ir 
fašizmas jai jau nusibodo. O 
komunistai yra veikliausia 
partija. . . Ir jeigu socialis
tai dabar pradėtų komuniz
mą • kritikuoti, minios juos 
pamestų. Taigi, novoms - ne- 
noroms Italijos socialistams 
tenka veikti išvien su komu
nistais, kad nepamesti minių.

Tokios nuomonės esą visi 
Italijos socialistų vadai! Nen-

jaunas nužudytojo Matteotti 
sūnus ir kiti.

Savo raportą Antonini bai
gia šitokiais žodžiais:

“Iš to, ką aš Italijoj, ma
čiau, aš įsitikinau, kad So
cialistų Partijos bendradar
biavimas su komunistais ir ki
tomis priešfašistinėmis orga
nizacijomis tikrai yra reika
lingas.“
Vargšas Antonini! Jį da

bar. pasmerkė ir prakeikė 
ne tik Keleivis, bet ir ‘New 
Leaderis”. Abiems tiems 
laikraščiams Antonini pasi
daro beviltingai suklydusiu 
žmogumi.

Raud. Kryžius turi net 
! 1,600 ligoninių darbininkų 

užsieniyje. Jie parūpina 
pnedikalę priežiūrą mūsų 
j sužeistiems ir duoda infor- 
jmacijas apie valdžios parū- 
Ipinimus ir Raudonojo Kry
žiaus aptarnavimą, kada
grįžta namon. Raud. Kry
žiaus medikaliai pakietai 

'■karo belaisviams gali aprū
pinti 100 vyrų per mėnesį.

Raudonojo Kryžiaus 
Kliubomobiliai

Amer. Raud. Kryžius tu
ri 200 kliubomobilius. Iš tų, 
39 yra cinemobiliai (kruta- 
miems paveikslams), kurie 
pristato "krutamuosius pa
veikslus ir muziką mūsų 
kovojantiems vyrams fron
tuose.

Red Cross
------------------------—

; Philadelphia, Pa.
Pastabu Philadelphijos 

Reporteriui.
Laisvės laidoje už kovo 6 d., 

kur aprašoma būsiančios d. V. 
Andrulio prakalbos, Rep., kal
bėdamas apie politinį judėjimą 
įdėjo ir sekamą sakinį: “Phila- 
delphijoj pronaciai išvalyti iš 
visų pašelpinių draugijų.“

Tokio dalyko, kaip “išvaly
mas“ pronacių ar kokių kito
kių nėra buvę nei jokioj pašel- 
liinėj draugystėj. Tokis aiški
nimas apie pašelpines draugi
jas yra klaidingas ir žalingas.

Pašelpines draugystės susi
deda iš įvairių pažiūrų žmonių. 
Draugijų tikslas ne politika, ir 
dėl to “išvalymais“ neužsiima. 
Laikui bėgant nariai įsitikina, 
vienu ar kitu klausimu, ir pa
remia kartais labai pažangų ir 
naudingą dalyką. Kurie dai' ne
susipažinę su pažangos daly
kais, yra nepažangūs ir konser
vatyviai, tai jų dalykas, gal vė
liaus ir jie praregės.

Dabar, kuomet pasauliniai 
'vykiai taip svarbūs, tai ir lie
tuviškose draugijose pasireiš
kia pirmynžanga daugiau, ne
gu kada seniau. Suklaidinti 
visokių atžagareivių ir propa
gandistų, nariai nėra kaltinami 
dėl to.

Jei jau čia kas pradėtų ko
kius “išvalymus” dabartiniu 
laiku, kuomet daugiausiai reikia 
vieningo darbo ir geros iniciar 
tyvos patraukti daugiau žmo
nių į pažangos pusę, tai tokis 
“darbuotojas“ pasitarnautų 
prieš karo laimėjimą ir demo
kratiją. N. Kliub ietis.

Manila. — Amerikiečiai 
turėjo naujų svarbių laimė
jimų prieš japonus Rosario 
ir Balayan Įlankos srityse 
Luzon saloje, Filipinuse.
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Trečias puslapis

KH II liumil ILIHIKIB H
VOKIEČIU PALAIKAI RYTU PRŪSIJOJ

Rytinėje Prūsijoje lankė
si žymusis karinis kores
pondentas Uja Erenburgas. 
Iš ten jis pranešė, kad vo
kiečių likučiai visai nepai
so Hitlerio šaukimo į mir
tiną kovą prieš Raudonąją 
Armiją.

Nacių laikraštis 
maine Zeitung”, leidžiamas čius, dabar yra civilis Ka- 
Karaliaučiuje, rašė 
mėnesį šiemet, kad, 
“visa Rytų Prūsija 
prieš svetimtaučius.”

laisvę paimtų. Bėgdami ne
laisvėn jie užmiršta “Heil 
Hitler”, ir šaukia: “Hitler

Veltui tie Kinžalai
Erich Koch, buvęs Ukrai- 

i nos “gubernatorius,” tūk- 
“Alge- stančiais žudęs jos pilie-

sausio raliaučiaus administrato- 
girdi, rius. Jis šaukia gyventojus 
sukils i priešintis rusams ir jo įsa

kymu yra gaminami kinža-
Bet niekur nematyt jo- lai su parašu ant rankenų: 

kio ženklo, kad vokiečiai “Viskas Vokietijai.” Tie 
ten partizaniškai kovotų į kinžalai skiriami civiliams, 
prieš sovietinę kariuomenę, i vokiečiams, kaip įrankiai 
Priešingai, civilių vokiečių žudyti sovietinius karius, 
likučiai visur vergiškai pa-i Bet abejotina, ar Prūsijos 
taikauja Raudonajai Armi-; gyventojai 
jai. <-----
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renburgas, — aš važinėjau į muziejus, kaip .Vokietijos 
nakties laiku po Rytinės supliekimo priminimai. 
Prūsijos užkampius, per 
miškus ir tarp balų; bet nie
kur nemačiau nė vieno vo
kiečio partizano.”

Apsuptieji Naciai
Kur vokięčių kariuomenė 

yra apsupta, kaip kad Ka
raliaučiaus srityje, tai jie 
atkakliai priešinasi ir net 
kontr-atakuoja, kol oficie- 
riai išlaiko juos organizuo
tuose būriuose; bet kai tik 
jų organizacija krinka, tai 
tie vokiečių kariai bėga ne 
į miškus partizaniškai ko
voti, bet į Raudonosios Ar
mijos rankas, kad juos į ne-

kio ženklo, 
ten partizaniškai

Tie

i panaudos kin-
| žalus tokiam tikslui. Tur- 

Daug sykių, — rašo E-i būt, šie kinžalai pateks tik

Ne Kokie šturmininkai
Erenburgas praneša, kad 

hitlerininkų vadi namoji 
“šturjninė žmonių armija” 
(arba milicija) Rytinėje 
Prūsijoje prastai ginkluota 
ir blogai kovoja.

Civiliai vokiečiai dau
giausiai šnekasi apie tai, ar 
drūtas ledas jūrinėje įlan
koje tarp Rytų Prūsijos ir 
Dancigo, vadinasi, ar gali
ma būtų ledu pabėgt į Dan
cigą po to, kai vokiečių ka
riuomenė bus galutinai su
triuškinta siaurame žemės 
sklype, kur apsupti naciai

Nesulaikomai ir be sustojimo Raudonosios Armijos 
tankinės kolumnos slenka link Berlyno. Šis paveikslas 
trauktas Vokietijos mieste Muelhausen.

SIMANAS DAUKANTAS
it B

PRAKTIŠKI PATARIMAI
PRAKTIŠKAS IR PIGUS 
BŪDAS IŠGYDYTI KOJŲ 
PIRŠTŲ NUOSPAUDAS.
Lengviausias būdas išgy

dyti kojų pirštų nuospau
das (kornus) yra sekantis:

Pririšk vatos šmotuką 
ant piršto šalę nuospaudos 
taip, kad jis būtų biskį auk
štesnis už “komą”. Tuo
met vaikščiojant čeverykas 
nuospaudos nelies ir už 
lo laiko ji pati išnyks.

tū-

Garantuota “smertis” 
Tarakonams

Ant žalios bulvės rieku
čių užteptas fosforinis 
“sviestas” yra garantuota 
mirtis tarakonams. Tai val
gis, kurį jie labai mėgsta ir 
tikrai nuo jo gauna galą.

Tą nuodų “sviestą” par
davinėja vaistinės (drugšto- 
riai) vardu “Cockroach 
Butter.” New Yorko apy
linkėje gerai žinoma viena 
jo rūšis “J-0 Paste.”

Kaip Išvengti čiaudulio
Kuomet užeina noras 

čiaudėti publikoje, pri
spausk pirštą prie nosies 
apačios ir išvengsi čiaudu
lio.

Juodylo dėmes iš drabu
žio greičiausia išima leme
no skystimas.

Užsilikę pečiuj nesudegu
sios anglys geriau degs, jei
gu apšlakstysi jas vande
niu.

Vienu kvapu ir labai lė
tas, po lašelį, vandens sriūb
čiojimas greitai sustabdo 
žagsėjimą.

Laikymas aukštyn iškeltų 
rankų dažnai sulaiko iš no
sies kraujo bėgimą.

Kaip pasidaryt dešroms 
kimštuką.

Norint nupjauti stiklinės! 
bonkos kaklą (dešrų dary- i 
mui), sušlapink kerosimi ar1 
gazolinu vilnonį šniūrą, ap-I 
juosk tą vietą, kur nori nu- 
pjaut ir uždek, šniūrui su
degus, .kokiu nors kietu 
įrankiu kaukštelk per tą 
vietą, kuri buvo apjuosta ir 
gausit dešrų kimštuką.

Jeigu išplovus stiklinę 
pasiliks joje kiek vandens, 
tai įpiltas alus ton stiklinėn 
neturės putų.

Užbrinkusį ant piršto 
žiedą lengvai numausi, pa
mirkęs pirštą dikčiai šalto
kame ir muiluotame vande
nyje.

Pipirai suvaldo katę
Katė stuboj neis teršti į 

kampus, jei ten pabarstysi 
pipirų miltelių. Pirm ter
šiant, katė paprastai ap- 
vuostinėja, o gavus pipirų 
į nosį, daugiau tenai ji 
neina.

vis dar priešinasi.
Visi įmatomi Rytinės 

Prūsijos gyventojai jau pa
bėgo.

Saržento Dienynas
Vasario 14 d. Rytinėje 

Prūsijoje buvo nukautas 
vokiečiu saržentas Rechtas 
ir paimta jo kasdieninių už
rašų knygelė; ir štai ką jis, 
pavyzdžiui, rašo:

“Sausio 26. — Mes pasi
traukėme pusantro kilomet
ro atgal. Villi užmuštas. 
Aš pasiskerdžiau kiaulę. 
Parašiau laišką Irmai, bet 
sudraskiau jį todėl, kad pa
štas neveikia.

“Sausio 29. — Tuščiame 
name. Pasiėmiau iš jo brit- 
vą ir pančiakas Irmai, bet 
paskui išmečiau laukan. 
Lbai esu nuvargęs. Korpo- 
ralas Graber užmuštas. 
Kalbama, kad mus susodins 
į laivus išplaukti iš čia. Aš 
abejoju. Mes vėl pasitrau
kėme. Pasklido influenzos 
ir dizinterijos ligos. ’

“Vasario 1. — Matyt, jau 
tikra katastrofa. Daugybė 
rusų. Pirmiaus mums sa
kydavo, kad jie temoką tik 
machorką rūkyti ir me
džius kirsti. Gal būt ir taip, 
bet rusų artilerija baisi. 
Mums liepta laikytis. Sako, 
kad kai kurie vokiečių bū
riai išvedami iš apsupimo 
‘katilo’ ir kad atsiunčiama 
pastiprinimų. Mes vis tiek 
mirsime.

“Vasario 7. — Negaliu 
suprasti, kaip aš dar išlikau 
gyvas. Man dabr niekas 
nesvarbu — nei Vokietija 

i nei Irma. Nežinau, ar noriu-šieji penicillino vaistai; tik licinu. Bet allicino dar tik 
[gyventi ar jau ne. Mes try- penicillinas . - -- ------
Įse suvalgėme žąsį—tai vie- smarkiau už česnaką. Už-i negalima gaut pirkti. Kaip 
ina žąsim bus mažiau ru-|tat česnako garai smaugia-česnako garai, taip ir jo iš- 
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rios nepasiduoda penicilli-1 tarp kitko, stafilokokkų pe
nui. Taip antai, panašūs i'us, randamus votyse,

na žąsim bus mažiau ru
sams.

“Vasario 13.— Galas, jau 
galas! Gavau ausies užde-

as

šį > m . *•;

Simanas Daukantas, pir- 
! masis Lietuvos istorikas, 
!gimė Kalvių sodžiuje, Tel- 
[šių apskrityje. Savo kilimu 
i Daukantas buvo tikras že- 
i maltis, laisvo valstiečio, me
dininko, sūnus.i ’ • ,

Išėjęs Kalvarijos ketur
klasės dominikonų mokyk
los kursus, jis pėsčias nu- 
I keliavo į Vilnių ir įstojo į 
gimnaziją prie Vilniaus U- 
niversiteto. Gimnaziją bai
gęs, Daukantas įstojo į te- 
naitinį universitetą ir bai
gė jo mokslą.

Išėjęs iš universiteto, jis 
važiuoja į užsienį daugiau 
pasimokyti ir istorinių Lie
tuvos dokumentų tyrinėti. 
Iš užsienio grįžęs Daukan
tas, dirbdamas lietuvių kul
tūrai ir istorijai, visą savo 
gyvenimą vargo ir skurdo. 
Aukštesnės, pelningesnės 
vietos Daukantas gauti ne
galėjo, nes nebuvo bajoras; 
tad jis turėjo tenkintis ma
žomis ir sunkiomis vieto
mis.

lį, daug knygelių apie ūkio 
dalykus, apie bites, daržų 
dirbimą ir kitas.

Kad svetimieji manytų, 
jog lietuvių rašytojų jau 
daug yra, tai Daukantas, 
leisdamas savo raštus, ra
šydavusi keliais slapyvar
džiais, atsisakydamas tuo 
būdu nuo didesnės, darbais 
įgytos literato garbės.

Daukantas buvo nepa
prasta mūsų tautos “darbo 
pelė.” Taip jį vadino paži- 
nusieji Daukantą jo am
žiaus tautiečiai.

Jis mirė Papilėje, 
nieko neturėdamas, 
pavargęs. Daukantą
dojo kunigas Vaišvila ir 
ant jo kapo paguldė didelį 
akmenį su parašu senoviš
ka lietuvių rašyba:

“Ateivi! Minėk sau, jog 
čia palaidotas Simanas 
Daukantas, pirmas iš taip 
mokytų vyrų rašytojas se
novės veikalų Lietuvos, Že
maitijos, ir kitų naudingų • 
knygelių. Jis per savo gy-

beveik 
visai

L O • °

Daukantas, būdamas 41 venimą, it vargo pelė, be 
tar- paliaubos trusėjo vienui že- • 

maitiškai rašyti dėliai nau-
---------------

metų amžiaus, gauna 
nybą Petrapilyje. Čia jis

Česnakas ir Svogūnas Gydo 
Panašiai Kaip Penicillinas

bei svogūno garuose yra 
tam tikrų cheminių aliejų, 
kurie kovoja prieš bakteri
jas.

Gavę mintį iš sovietinių 
patyrimų, paskui ameriki
niai ’ mokslininkai ištraukė 

. medžiagą iš 
irus, panašiai kaip ir gar- j svogūno ir pavadino ją ai- 
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Česnako ir svogūno (ci
bulio) garai žudo kai ku
rias bakterijas. Sovietiniai 
mokslininkai tatai atrado 
pirm keleto metų. Toliau 
betyrinėjant, pasirodė, kad 
česnako ir svogūno garai 
užtroškina įvairių ligų pe-; gydančiąją

veikia daug! truputis tėra pagaminta ir

! ir kitų ligų bakterijas, ku- i trauka allicinas smaugia,

girną. Pavogiau 50 gramų kaip šiltinių perai (paraty-[šunvotėse ir tūluose kituo-naip riiiLiiiių perai qjaraiy- 
phoid) nebijo penicillino, se skauduliuose.tabako. Beje, Heil Hitler.”

Sovietiniai koresponden- bet česnako garai 
tai rašo, kad raudonarmie- šiuos perus. O tai perai, ku- 
čiai kalba apie paimamus 
Prūsijos miestus, kaip apie 
išlaisvintus. Tai todėl, kad 
tose vietose jie išvaduoja 
labai daug kitataučių dar
bininkų ir karo belaisvių.

Kiekviena vokiečių šei
ma Rytinėje Prūsijoje tu
rėjo rusų, kaip vergui. Vie
na vokietė pareiškė, nema
tydama tame jokios gėdos: 
“Aš gyvenau labai kukliai. 
Aš turėjau tik tris arklius, 
vieną italą ir vieną 17-kos 
metų ukrainietę^’

Vis daugiau amerikiečių 
ir jų pabūklų permetama į 
rytinę Rheino pusę.

marina N.'M.

Saules Energija
Saulė tiek savo spindulių 

energijos (galimosios dar
bo jėgos) per .dieną vidur
vasarį paleidžia į dvylikos

rie iššaukia panašią į šilti
nes ligą, savotišką krauja- 
ligę, reumatą, kai kurias 
inkstų ligas ir panašius į 
influenza sirguliavimus.

Sovietiniai gydytojai var-1 ketvirtainių mylių sklypą 
toja česnakų ir cibulių ga-jWest Virginijos valstijoje, 
rus sužeistiems kariams 
gydyti. Česnakai bei svo
gūnai sutrinami į košę, ku
ri laikoma tam tikrose dė
žėse. Ta košė yra įvynioja- 
ma į audeklinę medžiagą ir 
dedama ant žaizdų. Pati 
česnakų ar svogūnų košė 
tiesiog nepalyti žaizdos, bet 
košės garai pasiekia žaiz
dą, troškina žalingas bak
terijas ir padeda žaizdai 
gyti. Patirta, kad česnako

kad reikėtų šimto Niagara 
Falls, krioklių (vandenpuo- 
lių) tiek pat energijos pa
gaminti.

Maskva. — Sovietiniai 
laivai Baltijos jūroje nu
skandino dar vieną vokie
čių transporto laivą 
tonų.

Anglų lakūnai vėl 
bardavo Berlyną.

4,000

bom-

dirba raštininko darba ta- ^os vientaučių. Gimė 17l93
d. 28 d. spalių mėn.; 
mirė 1864 m. lapkričio

me senato skyriuje, kur bu
vo sudėtas valstybinis Lie
tuvos archyvas. Daukantas 
Čia dirba 16 metų. Darbas 
sunkus, nesveikas ir pigiai 
apmokamas — tik trys šim
tai rublių algos per metus. 
Senų popierių dulkės ir sė
dimas galvos darbas naiki
na Daukanto sveikatą. Bet 
Daukantas nieko neboja, 
dirba, o liekamu laiku ra
šo “Lietuvos Istoriją” ir 
šiaip knygas bei knygeles, į1

Penkiasdešimt š e š e riu 
metų amžiaus Daukantą 
parsikvietė į Lietuvą vys
kupas Motiejus Valančius 
tautinio darbo dirbti. Bet 
vyskupas perdaug jį var
žęs; tad Daukantas po kele- 
rių metų apleido vyskupą, 
išvažiavo ir klajojo iki gy
vos galvos per savo bičiu
lius. Iš pradžių jis gyveno 
pas savo draugą Smuglevi
čių, vėliau persikėlė į Papi
lės miestelį, pas kunigą 
Vaišvila, c.

Mokytas, darbštus, siela 
ir kūnu atsidavęs mylima
jai savo Lietuvai/ Daukan
tas turėjo daug įtakumo ■ 
savo bendralaikiams ir 
stūmė pirmyn lietuvių raš
tus, pats jiems daug dirb
damas.

Jo raštų darbuotė buvo 
įvairi: jis rinko žmonių pa
sakas ir dainas, tyrinėjo 
Lietuvos praeitį, parašė ke
lis istorijos srities veikalus, derlių auginimo vandens 
taip pat parašė žemaitiškai’skiedinyje yra amerikietis

Duok jam atilsį amžiną. Šį 
akmenį užrito palaidojęs jo 
kūną Papilės klebonas ku
nigas Vaišvila.”

K. M.

DERLIUS BE ŽEMĖS
Išauginti 60 tonų bulvių, 

eiki a bent 10 akrų geros, 
tinkamai įdirbtos ir įtręš
tos žemės. Be to, reikia po
ros darbininkų, traktoriaus 
arba arklių, tvartų ir kitų 
įrengimų. Bet tiek pat bul
vių- galima užaugint, nau
dojant tiktai du akrus že
mės, jeigu bulvės augina
mos ne dirvos žemėje, bet 
didelėse vandens skiedinio 
skryniose. Į vandenį reikia 
įdėt tam tikrų chemikalų. 
O kokius chemikalus bulvės 
bei kiti augmenys vartoja 
savo augimui k tatai yra 
mokslui žinoma. Kitką pri
deda saulė ir oras. Tuo bū
du vienoje skrynioje, paga
mintoje iš medžio, geležies 
ar kitų metalo skardų, ga
lima išauginti bent po tris 
bulvių, ar daržovių derlius 
per metus. Ir nereikia 
arklių, nei traktorių, 
daržinių, nei tvartų, nei 
tų ūkiškų įrengimų.

Žymiausias išradi

nei 
nei 
ki-

Fredo pasakėčias, lietuvių 
(žemaičių) kalbos vadovė-

profesoriui William 
Gericke, Californijoj.

Ką Pataria Tarybų Lietuvos Priešams ir Ką Daugiau Rašo Krienas
Visiems tarybinės Lietu- Į 

vos priešams, kurie blaško
si ir rėkia, patys neišmany
dami, ko griebtis, — mano 
patarimas: pradėkit dau
giau atydos kreipt į gyve
nimo realybę, skaitykitės 
su realumu, — pamatysite, 
kad tai geriausia išeitis.

Tobulybė reikalauja la
vinto proto, geros širdies ir 
jų abiejų koordinuoto, su
tartingo veikimo.

Kai miršta žmogus, ku
ris niekam nedarė blogo ir 
niekam nedarė gero, tai ne
būna skirtumo, ar jis mirė, 
ar dar būtų gyvas.-

lį, kuris irgi aprengtas, bet 
pas jį nėra nei žodžių, nei 
minčių.

pasiduoda greičiau, kiti — 
vėliau. Ir mūsiškiai rėksniai 
ilgainiui turės pasiduoti. O 
kur jie pasidės?

Ištvermingiausią žmoni
jos ydų bakterija yra biu
rokratizmas; jinab užtinka
ma net geriausioje sociali
nėj tvarkoj, todėl nuolat 
ir visur prieš ją reikia ko
vot.

Įsigilink į darbą, įsigilink 
į skaitymą — ir pamatysi, 
kaip greitai laikas bėga.

Lietuviam kazimierinės ir 
juozapinės pavasario pra
džią padaro reikšmingesnę, 
triukšmingesnę ir šiltesnę.♦ *

Kuomet su girtais tarpe 
girtų papuoli ir pats nebesi 
blaivas — bile kas atsitinka.

Vokiečiai dabartiniu lai
ku nebežino, ar tikėti Goe- 
bbelso žodžiam, ar savo 
akims, bet vieną iš dviejų 
turės greit pasirinkti. Tas 
jau dabar jiems aišku.

Kai pamatau “netašytą 
kuolą” pasipuošusį deiman- 
taiš ir brangiais drabužiais, 
man primena varnų baidyk-

Sako, bolševizme daug 
kas pasikeitė. Kas progre
suoja, tas ir keičiasi.

Lietuviškiem kryžiokam 
verčiau, kad savas derži- 
morda daužytų jiem snu
kius, savas buožė jotų ant 
jų sprando, nekaip kad ta
rybinis valdininkas jiems 
sviestą ant duonos teptų.

Ko pageidauja iš frontų 
grįžtantieji veteranai? Kad 
galėtų laisvai gyventi ir 
kad daugiau nei jiems, nei 
jų vaikams nereikėtų būti 
pasaulinių skerdynių daly
viais, — jie taip sako ir 
mes visi to trokštam.

naujo

Naujoms idėjoms vieni

Izoliacija reiškia 
karo provokaciją.

Pr. Krienas.

FOTOGRAFIJA NAKTĮ
Amerikos karinis lėktu

vas, skrisdamas 5,000 pėdų 
aukštyje, nakties laiku ga
li per septynetą minučių, 
pagamint 200 aiškių pa-’ 
veikslų iš Vokietijos. Tie 
paveikslai rodo fabrikus, 
geležinkelių stotis ir kitus- 
karinius taikinius, kuriuos 
amerikiečiai iš oro bombar
duos. Šį fotografinį apara
tą išrado Massachusetts 
technologijos instituto pro
fesorius Harold Edgerton. 
Jam padėjo valdinis karo 
technikos skyrius.
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 328 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SIEGFRIED
328 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton St , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS & SAMUEL LEVINE 
(Fulreid Bar & Grill)

1753 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1018 has been issued to the undersigned 
tc sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5009 —- 8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SILVERMAN 
(Co-op Wine & liquor Co.)

5009—8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herpby given that License No. 
L 58 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevcrager'"'Control Law 
at 127 Court Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

T. SCOTTO LIQUOR STORE. INC. 
427 Court St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 125 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 7-1 Sedgwick St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
to be consumed off the premises.

EPHRAIM A. KRACKOV 
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

71 Sedgwick St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
1>W 73 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine, under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 71 Sedgwick St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

EPHRAIM A. KRAKOV 
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

71 Sedgwick St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DW 211 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine, under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2071-73 Fulton St., 
Borough of Biooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

LA REINE VINEYARDS. INC. 
2071-73 Fulton St.. ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 4 has been issued to the undersigned 
to rectify liquor under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 46-18 Somers St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

LA REINE VINEYARDS. INC.
46-48 Somers St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 582 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1957 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMELA D'ARCO 
(Tony's Rest.)

1957 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK FEN I ON
957 Lafayette Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 469 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

.IOS EPH IN E VE R11E RB ER 
(Old Crystal Palace)

1694 Gates Ave,, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 572 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lav.’ 
at 137 I,eonard St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 'TC*?'.

TONX B ALCAN
137 Leonard St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5222 — 4th Avenue. Borough ot Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK DELPRETE
5222—4th Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 571 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1428 DeKalb Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL WOLBER 
(Karl’s Bar & Grill)

1428 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
BL 1749 has been issued to the undersigned 
to sell Ixjer, wine and, liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 109 Myrtle Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

BENJAMIN SCI BELLI 
(Rivoli Bar & Grill)

1409 Myrtle* Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law. at 537 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SALĖRNO 
(Marcy Tavern)

537 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 So. 3rd » Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS FREEMAN
35 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 'License No. 
RL 2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 237 So. 4th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER & DANIEL GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

237 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HYMAN GOLDSTEIN
371 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 94 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at) 560 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLIOT!' BAR & GRILL. INC.
560 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 So. 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed^ 
on the premises.

MATHEW SIMON
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 801 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, Comity of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI
804 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of (he Alcoholic Beverage Control 
Law nt 253 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR 
(Emperor’s Tavern)

253 Troy Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4042 has been issued to the undersigned 
to sell Ixjer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 574 Broadaway & 15 Throop Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 

(Tri-Corner Bar & Grill)
574 Broadway &
15 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4726 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BARREL TAP, INC.
4726 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 22J. ,has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Franklin Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

PETER NASS
145 Fr&nklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Patchen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD 
(Al’s Tavern)

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4719 has been issuer! to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 190-2 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY 
190-2 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 307 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
44 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN
44 Scholes. St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 67 Furman Street, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE COLLINS 
(Collin’s Bar & Grill)

67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Fort Greene Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

DANIEL MORIARTY
138 Fort Greene Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN
(Wyckoff Centre Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
RW 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Jg<w 
at 244 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
((Columbus Bar & Grill)

214 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337- has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the A<c°holic Beverage Control Law 
at 128 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
Couuty of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI VIOLA
128 — 9th St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 327 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Aloholic Beverage Control Law 
at 238 Court St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA D'ARCO
(Sam’s Rest.) •

238 Court St., jirooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 At the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3712-14 13th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANDREW ERCOL1NO 
(Red’s Rest.)

3712-14 13th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and ifquor at retail under 
Section 107 of tnc Alcoholic Beverage Control 

at 350 Flatbush Aye., Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

* DU BARRY CATERERS. INC.
850 Flatbush Ave. Ext.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1742 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 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

WALTER GREEN
407 — 7(h Ave , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 336o has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
kw at 148 Hoyt Street .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ' premises.

BOGART ST. TAVERN. INC.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 580:1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL INN. INC.
232 Underhill Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SAIKO
10" Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 7155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
•n the premises.

WILLIAM KESTLER
810 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
F;L 15'.»7 has :>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lav.' at 6 T G'enraore Ave , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
*>n the premises.

ROBERT ECKERT 
(Glenn'orc Hall)

<>36 Glenmore Ave., Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 182 I has been issue.l to tnc undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 153 (.'and Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• HELEN PAV1IANSKY
155 Grand St.. Ibocklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL C.i'CI nas I e< n issued to tnc undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ietail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 I3!> A’.y:-'le Ave & 13.52 Greene 
Ave.. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the promises.

A LFRED V O LI Al ERDING 
(Greene Tavern)

1439 Myrtle Ave. &
1352 Greene Avcy Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI 4063 has been issued :o the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control J 
Law at 916 Manhattan Av?.. Borough of , 
Brooklyn, County of Kings, to be- consumed 1 
on the premises.

CONWAY HOFBRAU. INC.
916 Manhattan Ave., Brook,.'n, N. Y. Į

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 6064 has lieen issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage. Control j 
Law at 101 Nassau Avenue. Borough of” 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 701 Nostrand Ave . Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE COVE REST.. INC.
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 42 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(D-B-A Devaucy'ri Bar & Rest.))

126 Prospect Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 North 5 th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN GRZANKA
107 North 5th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4723 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
(Emerald Bar & Grill)

4723 4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5813 4th Avenue. Borough of* 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REILLY
5813 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL <’581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wlhe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

•J. O. 11. CORP.
205 Court St.. .
2 Wyckoff St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1687 has been issued to the undersigned 
to sell Leer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 470 Court Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM
170 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7 19-51 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KA PSA LIS 
(l/ouis Little Campus Rest.)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seel ion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETI’ER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2597 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELENE HERMANN 
(Admlrx. of the Estate)

2597 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage Control 
Law at 225 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn# County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1907 has been issued tc the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

THOMAS AMATO 
(Highland Bar & Grill)

8 Saratoga Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1603 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 279 Wyckoff Avenue. Borough of 
Biooklyn. County of Kings, to bo consumed 
in the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 864 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER KROSNER 
(D-B-A Butch’s Bar & Grill)

864 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRANKĄ 
(Highlight Inn)

520 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law jit 101 Kent 1 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consujned 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of thp Alcoholic Beverage Control 
Law at 817 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises

ROCCO ROCCO, Jr. & 
BENEDETTO RUGGIERO

317 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1101 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 ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA PENCAK
407 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 1994 has been issued to -the undersigned 
to sell beer, wine and Uquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Conover Street, Borough of 
Brooklyn, .County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE TUD1SCO
220 Uonoyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2671^ Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT F. CORDES & 
WILLIAM C. CORDES

2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1302 Avenue U. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE FAULKNER
1302 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 241 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD TRACEY 
(Kingston Inn Bar & Grill)

241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 267 has been Issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6326 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH KOLB
6326 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 994 > has been issued to the undersigned 
to sell/ wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
986 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC FARBER
986 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License , No. 
RL 1960 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7123 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. ' >

ANNE BOYLE
(D-B-A John Boyle’s Bur & Grill) 

7123 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271-273 Jay Street, Bottough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
m the premises.

JOSEPH BRICCA 
(The Park Tavern)

271-273 Jay St., Brooklyn, N. Y./

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., . Brooklyn, N.- Y.<

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and • liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ESTHER WEINBERGER 
(E. W. Cafeteria & Bar)

520 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1513-15 69th St. & G826 New Ut
recht Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI ' 
1513-15 69th St.
6826 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3521 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER J. DUNN
3521 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 391-93 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premiseH.
391-93 EASTERN PARKWAY REST. CORP. 
391-93 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 571 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1600 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 Broadway & 321 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar & Grill)

384 Broadway &
321 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

THORPE'S TAVERN, INC.
4S1 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law. at 434 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License "No. 
RL 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

399 NOSTRAND REST. CORP.
399 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4419 Avenue N. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. HYLAND
4419 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1310 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE FAULKNER 
B. & F. Bar & Grill)

1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^iw at 345 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTNICK BAR & GRILL. INC. 
345 Gold St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 43 South 10th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRUNO MINĖT
43 So. '.Oth St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1084-6 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CASEY'S, INC.
1081-6 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
502 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 So. 3rd Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE
406 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1923 has been isued to the undersigned 
to sell beer, -wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 304 Court Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TOUHY
301 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 961 Halsey Street, Borough ■ of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS, INC.
961 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 1157 Myrtle Ave. & 10 Jefferson 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave. &
10 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1128 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS GLOSS & ANTHONY DI STEFANO 
1128 Myrtle Ave., .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 aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil ^urners. Kūro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE
STAGG 2-504K

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6885 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 451 East New York Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH QUARANTA’S REST.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10.7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1700-04 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
(Broadway Tavern)

1700-01 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 282 Flatbush Avepue, Borough of 
Brdoklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law «t 406 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISIDORE H. BRENNER 
(B. & B. Bar & Grill)

40G Flatbush Ave. Ext.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 1325 Flatbush Avenue, Borough of
Brooklyn, County of 
on the premises.

HARRY
(Foster

1325 Flatbush Ave.,

Kings, to be consumed

J. FREY
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9114 Flatlands Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATALE FAZIO
(Walnut Bar & Grill)

9114 Flatlands Ave., Brooklyn. N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

F. W. Shaliie 
(SHALINSKAS, 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL 8-6723.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRIIOIDAI ir ki
tos Mėšiažamės 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 užtikrina
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA 

Telefonas Poplar 4110

K
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DETROITO ŽINIOS KRISLAI MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Aukos Lietuvos Pagalbai, 
Surinktos Veikėjų Pagerbimo 

Bankiete.
Kovo 4 dieną, LLD 52 kp. 

laikraščių vajininkų ir veikėjų 
pagerbimo bankiete buvo rink
tos aukos dėl Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto. Aukavo 
sekami geros valios draugai ir 
draugės.

Po $10: Adv. Alex Conrad 
ir Petronė ir Antanas Jakštys.

Juozas Vasilius $5 ir Alex 
& Fern.

Anna ir Jonas Jakubaičiai $3.
Po $2: Juozas Paulukaitis, 

Dom. Raisonienė, Juozas ir 
Marė Laukaičiai, L. Tvaska, J; 
Musteikis, J. Ginaitis, Jonas 
Valavičius, Marė Smitrevičie- 
nė, ir Uršulė ir Dr. Palevičiai.

Po $1 aukavo: J. Vilkelis, 
Pr. Jočionis, St. Garelis, P. 
Smalstis, J. Gugas, Martin 
Kvvedar, J. & J., S. Nausėdie
nė, Simas žusinas, A. Mali
nauskas, J. Liminskas, Wm. 
Levanavičius, Jieva Juodaitie- 
nė, J. Luobikis, Eva Jeske, K. 
Litvinas, J. Aldon, A. Adomai
tis, Petronė Stakvilienė, K. ir 
B. Kraptaučiai, Jonas Bra
zauskas, Vincas Steponkevi- 
čius, SN. Astrauskienė, Adelia 
Milickienė, Kazys Tvaska, 
Damin. Ruginis ir Z. Markū
nas. ' . * .

Po 50c aukavo: Marcelė Ja
nu lienė, F. Stakvel, M. Batule- 
vičius ir P. Daugėla. Viso 
$88.71.

Viena aukų rinkėja man pa
stebėjo, kad jai suskaičius au
kas radosi $5.00 daugiau, ne
gu užrašyta, ji mano, kad au
kotojo vardo neparašė, todėl, 
jeigu kurio vardas netilps, ma
lonėkite mums pranešti ir bus 
pataisyta. Sekr. J. Alvinas.

Daugiau Aukų Dėl Lietuvos.
Neperseniai pridavė dvi ko- 

lektos blankas Juozas ir Domi
cėlė Mockai su pluoštu aukų. 
Tos aukos gautos daugiausia 
nuo svtaimtaučių, todėl gali 
būt su . kuriom pravardėm ne
aiškumų, nes sunku išskaityti.

Po $2 aukavo: Jonas Zaka
ras ir Gitre Funeral Home.

Po $1 aukavo: Mariano Fer
ro, F. F. Ferro, Cadillac Ta
vern, Sanitary Lunch, Trudy 
Garduck, A. Zakar, Sam Va
lenti, T. Anamino, H. Spalding 
ir Geo. Komler.

Po 75c aukavo: St. Clair 
Grill ir Mort. Muper.

Po 50c ir mažiau neskelbia
me, kadangi svetimtaučių pra
vardės yra sunku išskaityti.

Ant dviejų blankų J. ir D. 
Mockų surinkta aukų $29.25. 
Taipgi kiek laiko atgal pridavė 
blanką A. P. Jakštys ir aukų 
$5. Ačiū visiems už aukas ir 
nuoširdų pasidarbavimą.

Sekr. J. Alvinas.

Ši ponia irgi nuliūdus ir bėdavoja, kad valdžia pri
verčia saliūnus, smukles ir naktinius kliubus uždaryti 
12 valandą nakties. Ji ir sako: “Argi ne baisu, dabar 
turiu naktį miegoti namie!”

Apie Mūsų Kareivius.
Veto Ramanauskas, Kastan

to Ramanausko sūnus saugiai 
nuvyko j Europos sausžemį., '

Leonardas Smalstis, sulyg 
pranešimo, randasi Vokietijoj, 
mūšių lauke ir nesiskundžia.

Edwardas žalagiris randasi 
Italijos mūšių lauke. Jis rašo, 
kada vokiečiai jį užpuolė, tai 
jis apsigynė nuo jų ir sudaužė 
dvi tankas.

Edvardas Stakvilas, Jono ir 
Petronės Stakvilų • sūnus, po 
įstojimo j laivyno tarnystę, bu
vo. išsiųstas į Siciliją ir kitas 
vietas. Vėliaus jų laivas į An
gliją buvo siunčiamas, tai Ed
vardas gavo progą atvykti pas 
savo tėvus ir svečiavosi tris sa
vaites. Dabar randasi Virginia, 
gal būt vėl priseis plaukti į to
limas jūres.

Tai pažymėtinas jaunuolis, 
jis nuo pat jaunystės su tėvais 
visada dalyvaudavo lietuvių su
sirinkimuose ir parengimuose. 
Dar . jaunas pradėjo dainuoti 
Aido Chore ir buvo nariu iki 
pašauktas į laivyno tarnystę; 
atvykęs svečiuotis kiekviena 
proga dalyvavo lietuvių susiė
jimuose.

Leonard šmigelskis, Petro 
Šmigelskio sūnus, sako yra žu
vęs Pacifiko vandenyne. Jis 
buvo antros klasės elektros me
chanikas. Leonardo sesuo Julia 
randasi laivyno tarnystėj.

Albertas Valaitis, Jono Va
laičio sūnus, yra žuvęs Euro
pos karo mūšiuose. Alvinas.

M ūsų Ligoniai.
Girdėjau, kad sunkiai sorgai 

d. Vera Smalstienė, — tai de-Į 
troitiečių mylima draugė ii 
veikėja.

Sunkiai sirgo Anna Budrie
nė, dabar laipsniškai sveiksta.

M. Andriulienė buvo sunkiai! 
susirgus, bet jau biskį gerėja

M. Alvinienė.

KĄ KRIENAS SAKO I
Be užsitarnavimo —nėra 

paaukštinimo; be sunkaus; 
darbo—nėra nuopelnų. Štai, • 
kodėl sakoma: kiaulių nega
nę, ponais nebūsit, — nors 
ponai dabar labai nepopu
liarūs.

Anais metais didysis ■ 
Dniepro tvenkinys, o dabar,: 
kai atsisuko Hitleriui ant
ras lazdos galas, — Hohen- 
zollernų tiltas ant Rheino 
išlėkė į padanges. Adolfas 
dabar tikrai jau žino, ką 
reiškia antras lazdos galas.

Ką pataria Taryb. Lietuvos 
priešams ir ką daugiau 
sako Krienas

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
me su dr. šliupu, bet ką čia 
parašė Marijonų laikraštis, 
skaitome netiesa.

šliupas, kaip ir daugelis 
žmonių, padarė klaidų, bet jos 
buvo ne ten, kur rodo D-gas.

Jo didžiausia klaida, mūsų 
nuomone, buvo atlikta prieš jo 
mirtį: kai jis bėgo pas naciš
kuosius žvėris užuvėjos jieš- 
koti!

Apie tai, kad jis bėgo, rašo 
lietuviškų fašistų spauda.

Sandėlis Knygy ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties .......  50c
Girtuoklių Linksmos Dainos ......  15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ............................ 30c
Mikaldos Papasakojimai ...................  25c
Duktė Marių, graži apysaka _..—...— 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje —...... —..._. 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu.................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ............. 75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ..... — 15c
Karves, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 11.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo, su 

paveikslais ... ............................ 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viski} ant pasaulio žinosi .... 20c

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirūkytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c

Sebūklingas Zerkilas ......................................25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio .......................................... 35c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties .. 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys nekeiktos karaliaus (lukterės ..... 25c,
RAGANA ir keliaunikas Jonas ............ 30c
KELIAUTOJAI į Šventų žemę JERU-

ZOLIMĄ ............■■.................................. 25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ................... 35c
Sve.kata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti . 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ........................................ 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystčs pamokinimų.....  $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj 
vietoj ii randasi ir kaip kankina 30c

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkolėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c ; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c ; Kraujo Va
lytojas 60c. : Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c ; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85o; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c: Nemalonaus kvapo iš burnos 85c: 
Reumatiškų sausgėlų 60c ; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c ; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Bailių arbata ir mostis 
po 85c ;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Eigų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitėmykite nuo Kokių 

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus. 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel
tą. Jei dantis supuvęs, be abejones 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 om as $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri- j 
tafion. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybes įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nušar 
limo ir daugybes Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco- 
very—Salve for Poison Ivy. Šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, S ta A. 
HARTFORD,. CONN. 

Vietiniam—63 Putnam St.

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI, patyrimas nereikalingas, būtinai Ka
rinei Pramonei. Nuolatinis pokarinis darbas. 
Pradžiai 75c iki 85c j valandą, prisideda 
viršlaikiai. Arti visų subvių. 10 minučių nuo 

42nd Street. STILLWELL 4-5289.
MIMEX COMPANY, 45-11 Davis St., L.I.C..... ....... <01)

VYRAI IR MOTERYS 
16-60

Gamybines Rūšies Datbui Prie Išdirbimo 
, Plieninių Statinių-Drums ir Containers

Karinėms Pastangoms

NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Puse Virš 40 Valandų 

Ne Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M.

RHEEM MANUFACTURING CO. 
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J.
(59)

VYRAI—MOTERYS 
BERNIUKAI—MERGINOS

Reikalingi dirbti Long Island City spaustuvėj. 
PATYRIMAS NĖRA BŪTINAS 
Švarios, linksmos darbo sąlygos. 

Seniai įsteigta kompanija. 
Puikiausia proga pakilimui ir pastovus 

darbas. 
Reikalingas įrodymas Amerikos Pilietybės

ŠAUKITE IRONSIDES 6-3800 
MISS KLEBING.

Ar rašykite: Lithuanian Box 302K 
20 West 43rd St.. N. Y. City.

(61)

Išsiuntej ai - Pakuoto j ai 
Mašinų Operatoriai 
Lathe Darbininkai

Tool Darytojai ir Tool
Tekintojai 

Ir
Įvairūs Kiti Darbai 

100% KARINIS DARBAS 
Kreipkitės 9 A.M. Iki 3 P.M. 

Pas

C-O-TWO
Fire Equipment Co.

Employment Office 
1124 RAYMOND BOULEVARD 

NEWARK, N. J. 
(Casey Jones Bldg.) 

Du Blokai Penn Stotis
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Atsineškite Su Savim Ši Skelbimą
(64)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DžIANITORIUS
REIKALINGAS U.S.E.S. PRITARIMAS.

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC CO., INC.,

6600 METROPOLITAN AVĖ., 
MIDDLE VILLAGE, QUEENS.

IIEGEMAN 3-7700.
(62)

SUPERINTENDENT, PILNAM LAIKUI— 
DALIAI LAIKO. 12 Šeimų būdinkas . Wil- 
liamsburgc. Garu šildomas. Alga pritaikoma 
sulyg gabumo. Duodama apartmentas, jei 

pageidaujama. Šaukite pasitarimui
ESPLANADE 7-2359.

(59)

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS 

VALANDOS
Gregg’s

Brass Foundry
259 Bertrand Ave.

Perth Amboy* N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(63)

BUFFERS
J

i PATYRĘ

PEČKLRYS
LAIŠNIUOTĄS

įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
< MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(61)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
___________________________________________ (65)

PATIKIMAS VYRAS
DIRBTI BOTTLING DEPARTMENTE. AL
GA PRADŽIAI $24.00 UŽ 5 DIENU SAVAI

TĘ. KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ— 
304 EAST 45TH STREET. MANHATTAN.

KLAUSKITE MR. BARNABY.
(X)■Iii i mi. ■ ' i. i ............. . , i ■ i Hi ...  ■ .......  ■■■■ , >

RĘIKIA VYRŲ
Viršaus 45

65c Į Valandą Pradžiai

Laikas ir Pusė už Viršaus 40 Vai.

Penick &, Ford Ltd., Ine.
882 — 3rd.Avę„ Brooklyn, N. Y.

 (60)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS EAĘRIKO

BARBĄS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
(65)

1 ' i i i ■ i». ■ . 11 . 1..........................  - 1 ■ ■ n

BUY WAR BONDS

VYRAI (Aptarnavimam) 
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

BOTINA PRAMONĖ 
QUEENSBORO FARM PRODUCTS 

36-13 4 J st ST.. L. L CITY.
2 Blokai Steinway Stotis. 8th Ave. Sub. ' 

 (64)

REIKIA VYRU
Fabriko darbui ; patyrimas nereikalingas; 
4-F ar tarp 38 ir 50 metu amžiaus; 40 

valandų savaitė, šaukite dėl pasitarimu
WINDSOR 9-7611.

(61)

DIE MAKERS 1-mos KLASĖS
IR 

MOKINIAI 
BERNIUKAI

NUOLATINIS DARBAS 
BŪTINA PRAMONE 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMIEM ŽMONĖM.

JOHNSON TOOL & DIE CO.,
37 WEST 20TH ST.

(61)

PAVADAVIMUI VYRAI 
$32 UŽ 46 VALANDŲ SAVAITĘ 
2 savaitės vakacijų ir 2 savaitės ligoje 

paliuosavimo su alga.

MATYKITE 
MR. NICHOLSON

3080 BROADWAY 
(Kamp. 122nd St.) 
. (61)

VYRAI
PAGELBĖJIMUI PRIE RAŠOMŲJŲ ME
DŽIAGŲ SANDĖLIO PALAIKYTI ŠVARA. 
ATKILNOJIMUI FILE BOXES IR T.T.

NACIJONAL1NĖ IŠTAIGA 
BŪTINA PRAMONĖ

VIETA GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 J MĖNES|
5>Z, DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJU 

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI. 
AMŽIŲ. DRA1TO STATUS. 

PATYRIMĄ IR T.T.
RAŠYKITE: LITHUANIAN. BOX 302M

20 WEST 43RD ST.. N. Y. CITY.
(65)

PIRMOS KLASĖS 
MAŠINISTAS 

IR
LATHE DARBININKAI

Acme Experimental 
AND

Technical Machine Co.
106-04 MERRICK BLVD.

JAMAICA, L. I.
REPUBLIC 9-7956 
ti(61)

PAGELBINIAI VYRAI
1 Dienom ir 1 Naktim.
80c į Valandą Pradžiai 

NUOLAT DABAR IR PO KARO.
Gera Proga Tinkamam Vyrių

J. R. WOOD & SONS, Ine.
226 East 45th St., N. Y. C. 

______________________________________ (64)

REIKIA 
PAPRASTU DARBININKU

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL

CORP. (N. J.)
1200 HARRISON AVE. 

HARRISON, N. J. 
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo. 

______________________________________
LEDO TRAUKIKAI IR 

BOXMANAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

(59)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(63)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai

• CONSOLIDATED EDISON COMPANY
i Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

' (59)

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški 

Designeriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Fabriko
Industrijinių Budinkų Design.

EBASCO SERVICES, INC.
2 Rector Street, New York.

(61)

DAILYDSS 
PJOVIKAI 

VINIp KALĖJAI
$1.10 I VALANDĄ už 40 Vai. Sav. 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Minimum 57 Valandos.

. NUOLAT.
ROME LUMBER CO.
310 RICHARDSON ST.

BROOKLYN (SI)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokines Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA. 
_______________________________________ (65)

VALYMUI MOTERYS 
4 valandas i naktį. 

Ofisu Budinke.
Kreipkitės: 60 JOHN ST.. N. Y. C.

MOTERYS 
VALYTOJOS

8 A.M. IKI 4 P.M.
KAS SAVAITE DIENAI PALIUOSUOJAMA.

PARSONS HOSPITAL 
35-06 PARSONS BLVD. 

FLUSHING, L. I. 
(61)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI.
Puikios aplinkybės. 

NUOLATINIS DARBAS SU 
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

Pukiausia Proga.
| J. R. WOOD & SONS, INC.

216 E. 45TH ST., N. Y. C.
(63)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD &

RHAWN ST. '
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
________________________________________ (65)

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos
Bonai Prisideda Prie Algos!

PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

iTl

REIKALINGOS
LABELIU KHJUOTOJOS

IR
ĮBONKAS PILSTYTOJOS 

GEROS ALGOS
Kreipkitės

M; J. Breitenbach & Co.
304 EAST 23RD ST.

___________________________ ________ (6P

STENOGRAPH—TYPIST 
PATYRUSI. GERA PROGA. 

RAŠYKITE BOX 302Y, LAISVE, 
20 WEST 43RD ST., N.' Y. CITY. 

_______________________________________(«2

ATYDOS’l!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim.
Dabar ir po Karo 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA 

Lengvas, švarus Darbas 
Daug Ekstra Pagelbų 

Yra Vietos Dėl:
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ 

IR TRIMERIŲ
Kreipkitės Bile Dieną. Savaitėje 

Nuo 8 iki 5.
S. GOLDBERG & CO., INC. 

20 EAST BROADWAY 
HACKENSACK, N. J.

Bušų Linijos: No. 18, 34 ir 165 sustoja pusė 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
_______________ (61)

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmentuose 
Patyrimas Nereikalingas 

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

B. M. T. 4TH AVE. SUBVE 
IKI 25TH ST.

HOLLAND LAUNDRY 
225 25TH STREET 

BROOKLYN
(61)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAI 
LATHE DARBININKAI 

AR 
PAGELBININKAI

55 VALANDŲ SAVAl’l’B 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS

SCOTT & PRESCOTT
94-56 48RD AVE., ELMHURST, L. I.'

' <59>

/
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Iš Belgijos Purvėnas 
Siunčia Mums Gerus 

Linkėjimus
Laiške, rašytame iš Belgi

jos vasario 11-tą, savo tėvams, 
Marcelei ir Juozui Purvėnams, 
Al Purvenas rašo:

Svarbiais Klausimais Pra 
kalbos Jau Čia Pat

L Ateikite! 
kitus, kurie 

; bus mate!

Pakvieskite visus 
šio pranešimo ne-

N. K.
♦ K

Anksti į Laisvės 
Bazarą!

Pabaigoje šios savaitės pra
sidės Laisvės bazaras. Jis bus 
tris dienas: penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį.

Kadangi sulyg dabartinio 
patvarkymo 12 valandą visos 
salės turi būti uždarytos, tai 
bazaras kiekviena vakara tu
rės baigtis apie 11 valandą. 
Todėl reikia anksti rinktis į 
bazarą. Penktadienį ir šešta
dienį nuo 5-tos valandos po 
pietų atsidarys bazaras. Sek
madienį bus atdaras nuo 1 
vai. po pietų.

Prašome visų nesi vėluoti at
eiti į bazarą, kad turėjus dau-

giau laiko pasilinksminti ir pa
sivaišinti gerais valgiais ir gė
rimais. Moterų Apšvietos 
Kliubas rūpinasi valgiais. Gas- 
padinių yra daug ir jos nusi
tarė turėti daug ii' gerų val
gių visomis dienomis. Galite 
nesirūpinti pietumis ar vaka
riene, eidami į bazarą, nes ten 
rasite skanių ir maistingų val
gių.

Prašome įsitėmyti, kad ba
zaras bus kovo (March)
17 ir 18 d d., Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., Brook-

16,

So. Brooklyno Žinios Svečias Kariškis

Svarbus CIO Unijų 
Mitingas Pirma

dienį Gardene
Kovo 12-tos vakarą, didžia

jame New Yorko Madison 
Square Gardene, 8th Avė. ir 
50th St., New Yorko, įvyks is
toriškai svarbus masinis mitin
gas. Tai bus mitingas raporto 
iš Pasaulinės Darbo Unijų 
Konferencijos.

Kalbėtojuose bus CIO uni
jų delegatai toje konferencijo
je, Hillman ir Thomas. Taip
gi kalbės Philip Murray, CIO 
prezidentas; kongresmanė He
len Cahagan Douglas, Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos ambasa
dų atstovai, o taip pat ir žmo
nės iš 
ei jos.

Norime 
čiams ir 
Icėje, jog 
Draugijos 

į prakalbos 
Į dieni,
Am.
280
Pradžia 7:30. Įžanga nemoka
ma. Kalbės:

Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius, iš Chica- 
gos. ši bus vienintelė jo pra
kalba Brooklyno 
maršruto.

Antanas Bimba,
Laisvės redaktorius, 
daktorius žurnalo

priminti brooklynie- 
k aim y n am s apylin- 

Lietuvių Literatūros 
1 kuopos rengiamos 
įvyks jau šį antra-

kovo 13-tą, Lietuvių 
Piliečių Kliubo salėjo, 

Union Avė., Brooklyne.

bėgiu šio

dienraščio 
taipgi re- 
šviesos ir

industrial istų organiza-

bus lyg ir symposium as 
ir klasių. Visi susieis

daugelio žmonių minčių ir ban
domo jas palyginti su savosio
mis . •

B roo k lyno Raudonojo 
žiaus kraujo priėmimo 
kovo 9-tą minėjo savo 
metų sukaktį.

stotis 
trijų

Penktadienį, kovo 2-rą, LDS 
50 kp. įvyko mėnesinis susi
rinkimas. Narių atsilankė vi
dutiniai ir visi išbuvo iki pa
baigai mitinge. Mat, drg. Kli
mas buvo žadėjęs rodyti kru- 
tamus paveikslus, tai visi žin-j

Barney Evans, leitenantas 
laivyne, iš East Setauket, 
Long Island, sugrįžo namo iš 
So. Pacifiko ant 37 dienų. Jis 
svečiuojasi pas tėvus, Sophia 
ir Joseph Ivanauskus, kuriem

S, Sgt. Al Purvėnas

Mieli Mamyte ir Tėveli:
Kaip jaučiatės šią puikią I geidavo pamatyti, 

dieną? Linkiu, kad abu rastu- y i._ i-----
mėtės sveiki ir laimingi. Kas|sirodo>‘ kad kuopoj 
liečia mane — niekad nesi-tvarkoj. Kuopos iždas žymiai 
jaučiau geriau ar linksmiau. ' paaugęs, nes praeitas metinis 
Dėl ko? Lengva išsiaiškinti —: 
šią savaitę astuoni jūsų laiš
kai (ir labai laukti) atėjo. Jie 
buvo iš lapkričio 19-tos, 22- 
ros, gruodžio 15-tos, sausio 2, 
3, 8, 23 ir 25-tos. Bet tai ne 
viskas — du puikūs pundeliai, 
dar ir su cigaretais, atėjo. Tai 
puiku. Daug sykių dėkui. Da
bar cigaretų turiu daugiau, 
negu pakankamai. (Daugiau 
pundelių ateina, Al. Būtum 
matęs, kokių gražių pundelių 
LDS jaunos merginos-moterys 
sudėjo!—D.)

Nesmagu girdėti, kad jums 
kuro stoka, o žiema šiemet 
taip šalta — turi būt gana ne
malonu. Mačiau laikraščiuose, 
kad temperatūra nupuolus iki 
rekordiniai žemos. Mes tuo at
žvilgiu laimingi, oro prana
šas šiemet buvo gana žmoniš
kas. Sniegai jau 
tūs lyja. Dabar 
purvo...

Paskiausiame
minėjote, jog eisite į Laisvės 
bankietą. Linkiu, kad būtu
mėt smagiai 
Labai įdomu išgirsti apie jį 
— turėjo būti 
gas socialiai ir finansiniai. . .

Atiduokite mano šilčiausius 
sveikinimus 
draugams, 
niems, Aido 
LDS-eriams ir laisviečiams, vi
sų pasiilgstu. Linkiu, kad ne
toli būtų ta diena, kada mes 
vėl susieisime kartu, kaip kad 
būdavo praeityje. O dabar, 
mielieji, iki sekamo—

Jus mylintis sūnus Al.

Iš kp. komiteto raprotų pa- 
viskas

nutirpo, be
turime gana

savo laiške

pasilinksminę.

labai sekmin-

visiems mano 
jauniems ir se-

Choro nariams,

parengimas davė arti šimtinę 
pelno. Ligonių yra du, susi- 
spendavusių nėra. Labai pa
girtina, kad nariai pasimoka 
duokles laiku.

Skaityta pora laiškų, vienas 
nuo Liet. Meno Sąjungos ir ki
tas nuo Literatūros Centrali- 
nio Archyvo Komiteto. J abu 
laišku, po trumpo apkalbėji
mo, atsiliepia teigiamai. Į LMS 
nutarta pasimokėti metinę 
duoklę $5 ir Literatūros C. A. 
Korn. paaukota $5. Labai pa
girtina, kad kuopiečiai su
pranta svarbą mūsų kultūrinių 
įstaigų ir jasias pagal išgalę 
finansiniai paremia.

Po mitingui, drg. Klimas! 
'rodė judžius, kurių man nete- 
|ko matyti, todėl apie juos ir 
negaliu pranešti.

Mūsų Ligoniai
Draugė Kavaliauskienė, iš- 

sirgus apie du mėn. laiko, jau 
pasveiko. Jau dalyvavo ir kp. 
susirinkime.

Draugė Laugminienė jau il
gokas laikas kai serga, bet 
lankytojai pranešė, kad kiek 
geresnė, gal neužilgo su vis 
pasveiks.

Drg. Mikulėnui sužeidė ran
kos pirštą darbe. Nors jam 
lovoj visuomet nereikia gulėti, 
gali išeiti pasivaikščioti, bet 
goniu bus ilgoką laiką.

Visiems linkėtina greitai 
pilnai pasveikti.

Koresp.

Lt. Barney Evans

tikrai linksma dabar pasima
tyti su Barney. Jisai ištarnavo 
du metus užjūryje. Kitas bro
lis
ja užjūryje, Filipinuose, kovo
je su Japonais.

John, dabar taipgi tarnau-

Gatvekario Nelaimėje 
50 Žmonių Sužeista

Kelyje iš Darbo
Graham Ave. gatvekaris, 

pripildytas su virš šimtu žmo
nių, prarado kontrolę ant 
Brooklyno tilto nusileidžiant 
žemyn link Manhattan, įsi
smagino iki apie 60 mylių per 
valandą greitumo ir taip atšo
vęs į apsisukamąją kilpą apsi
vertė. Nelaimė įvyko 6:05 vai.

----------- [penktadienio vakarą, grįžtant 
Edmondo O. Borrero, 30 iš darbo.

m., nuteistas ilgiems metams prisipildęs daugiausia 
kalėjimo, už peiliu suraižymą 
veido norvegui jūrininkui Al
bert Liljevold pereito rugsėjo 
17-tą, prie Columbia St. ir At
lantic Avė., Brooklyne.

ir

Al Purvėno prisiminimas 
apie laiškus klauste klausia 
visų — ar jau parašėte tą laiš
ką laukiantiems saviškiams?

Gatvekaris buvęs
Navy

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

RIBBoą,

EXTERMINATING COMPANY
416 So. 5th Street

Yard darbininkais. 
. Apie 50 sužeista, 16 
pavojingai.

Nelaimė įvykus dėl stabdžių 
neveiklumo. Motormanas Her
man Mann tai pajutęs gatve- 
kariui esant pačioje tilto aukš
tumoje ir važinėj antiem pra
nešęs. Įsakęs visiems spaustis 
į užpakalinį gatvekario galą ir 
laikytis už ko nors.

Gatvekaris buvęs vienu iš 
senųjų, medinių, jau buvęs iš
imtas iš veikimo, tik pastaruo
ju laiku sugrąžintas palengvi
nimui trafiko, nesant pakan
kamai naujųjų.

i š *j IĮ

Speeializuojainės naikinimu bmdo ir pelių. Paslmatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame Ir mažais kiekiais.
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS ’ 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą

APTARNAUJAME 
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brūdo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

į BLUE’rIBBON EXTERMINATORS.
Dieną ir Naktį Patarnavimas. • Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

Rusų Muzikos Festivalis 
Miesto Centre

Leopold Stokowski vado
vaus New Yorko Miesto Sim
fonijai visoj rusų muzikos 
programoje šio pirmadienio 
vakarą ir antradienio prieva
kariais, 12-tą ir 13-tą. Pirma
dienio programa prasidės 8 :30 
vakaro, antradienį — 6 vai. 
Programoje Creston, Rimsky- 
Korsakov, Čaikovskio ir Mu- 
sorgskio kūriniai.

tautu.
svarstymui vieno didelio klau
simo — vieningumo greitesnei 
pergalei ir išvengimui karų 
ateityje. Mitingas bus įdomus 
kiekvienam norinčiam taikos ir 
gerovės mūsų kraštui ir visam 
pasauliui. Nueikite. Svarstyki
te, kuomi darbo žmonės gali ir 
turėtų prisidėti to atsiek imui.

Autore Kalba Per Radiją
Betty Smith, autorė 

sėj tįsios novelės “A 
Grows in Brooklyn,” 
jau filmoje rodomos
Teatre, pastaruoju laiku išsto
jo ir radijo programose.

Kovo 12-tą ji bus girdima 
p r o g r a m o je “Information, 
Please,” iš stoties WEAF, 
NBC kyšiais, nuo 9:30 iki 10 
vakaro. O 13-tą, nuo 10:30 
vakaro, programoje “Listen, 
the Women,” iš stoties WJZ 
ir Blue Network ryšiais.

pagar-
Tree

coxy

“Bring on the Girls” 
Paramounte

Paramount 'Teatre,
Times Square, rodoma spalvo
ta mu z ikariška, lengvam liuos- 
laikio praleidimui taikoma fil
mą “Bring on the Girls.” Ji | 
palikta antrai savaitei. Yra iri 
scenos aktai.

Irving per vieną savaitę bus 
rodoma Sovietų filmą apie 
raudonąjį komandierių Shors. Į

Taksų Specialistas
(Tax Specialist)

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Income Taxes or property asses

sments affecting individuals, 
partnerships and Corporation are 

given special attention.
Home office address 

Stanley P. Zubawicz 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* «u naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. 2-3842

ros Draugijos ir Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto.

Kalbėtojai jums jau žinomi. 
Iš jii visuomet išgirstame daug 
naujo. Taip pat šiandieninėse 
svarbiose pasauliui dienose la
bai yra reikalingas išsiaiškini
mas bėgamų kasdieninių klau
simų, nes pagal jų supratimą 
išsiris daugelis problemų mū
sų pačių naudai ar nenaudai.

Paskubinimas užbaigos ka
ro, laimėjimas pastovios tai
kos, veteranams aprūpinimo, 
visiems darbų ir gerovės ga
vimo problemos, vis tai be ga
lo svarbios problemos. O jų iš
sprendimas daug priklausys 
nuo mūsų susipratimo ir veiks
mų. Mūsų, susipratimas visuo
met plinta, jeigu klausomės

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidal
Savininku*

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So.' 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kalmos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein. 
pas “Green Star Bar and GriTM nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDM

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Scena iš muzikališko spalvoto romanso “Tonight and 
Every Night,” su Rita Hayworth, Janet Blair ir Lee 
Bowman. Filmą rodoma Radio City Musir Hali, 6th 
Avė. ir 50th St., N. Yorke. Scenoj irgi nauja programa.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS —

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

m

VERI-THIN RYTHM... 17-j.wd Pr.wio. 
movement Smartly atylad yellow 

. 13171

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 18-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.
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