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šiaurinės ekvatoriaus pusės
pasaulis oficialiai įžengė į pa
vasarį, — gražiausį metu lai
kotarpį.

Neužilgo žolė sužeis, me
džiai susprogs, gėlės pradės 
žydėti. Visa gamta atgims, at
sijaunins ir atsinaujins, o die
nelė vis ilgės ir ilgės net iki 
birželio mėn. 20 d.
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Tas viskas būtų daug sma
gesnis ir mielesnis, jei pasau
lis būtu ramus ir.taikus, jei 
karas būtų, užbaigtas.

Deja, taip dar nėra! Prie
šas dar nesutremptas, karas i 
dar nebaigtas. Taigi ir šis pa
vasaris, kaip penki paskuti-

VENGRIJOJ SOVIETAI IRAUD. ARMIJA PERSKĖLEI GALINGA PRIEDANGA 
NUŽYGIAVO 43 NACIU IrCAS TARP BESIKELIANT TALKI- 

MYLIAS PIRMYN i /X / iA viku I NINKAM PER RHEINA
__ DANCIGO IR GDiNlOS ----
London, kovo 25. — Pa-!  Paryžius, kovo 25. — An-

ANGLAI, KANADIEČIAI 
IR JANKIAI PERĖJO 

ŠIAURINĘ RHEINO DALĮ
niai, bus dar liūdnas ir ne te
kis malonus.

Dar milijonų žmonių dar
bas, kurį jie dirba, bus ati
duotas karo dievaičiui; dar 
tūkstančiai jaunų vyrų gyvy
bių turės būti paaukotos ^tam 
pačiam dalykui — fašizmui 
sumušti, karui laimėti!

Tačiau kiekvienas žmogus 
yra giliai įsitikinęs, jog šis pa
vasaris bus paskutinis karo 
Europoje pavasaris. Pacifike 
dar nežinia, kada jis baigsis, 
bet tikėkime, jog ir ten prie
šas bus sumuštas neužilgo.

Taigi, šj pavasarį, kaip ir 
per praeituosius karo pava
sarius, kiekvienam tenka la
biau susikaupti ir pasirįžti ka
rinėms krašto pastangoms 
tvirtinti!

★ ★ ★
O vis tik Amerikos žmonės 

yra didžiai laimingi, palygin
ti su sugriautos Europos gy
ventojais.

Nematome mes sugriautų 
miestų, negirdime mes riau
mojančių patrankų garsų. 
Mums malonu stebėti bomba- 
nešius padangėmis skraidan
čius.

Ne taip Europoje!. . .

Mūsų kaiminka America 
negali atsistebėti, kodėl Jungt. 
Valstijų knygų kritikai smer
kia William L. White “Report

naujintame savo ofensyve 
.Trečioji Ukrainos armija 
vakarinėje Vengrijoje nu
žygiavo 43 mylias pirmyn, 
užėmė Szekesfehervaią, 
Veszpremą ir 350 kitų mie
stų bei gyvenamųjų vieto- 

! vių, užmušė daugiau kaip 
70,000 hitlerininkų, suėmė 
6,000 jų kareivių ir oficie- 

; rių ir pagrobė 745 vokiečių 
tankus ir motorines pa
trankas ir 800 kitų patran
kų.

Silezijoj raudonarmiečiai 
paėmė svarbius Neisse ir 
Leobschuetz miestus ir 5 
kitas gyvenamąsias vieto- 

| ves.

i 100,000 Italy Patrioty Ko
voja prieš Vokiečius

London. — Anglų radijas 
teigia, kad 100,000 italų pa
triotų veda organizuotą ko
vą prieš vokiečius ir Mus- 
solinio j u o d m a rškinius 

i šiaurinėje Italijoje; sako, 
patrijotai turi savo armiją, 
teismus, spaudą ir savus 
pinigus. Unijiniai darbinin
kai Milane, šiaurinės Itali
jos didmiestyje, jau viešai 
surengę didelį masinį susi
rinkimą prieš hitlerininkus 
ir itališkus fašistus.

London. — Maršalo Ro- 
kossovskio vadovaujama, 
Antroji Baltarusijos armija 
atėmė iš vokiečių * Zoppot 
miestą pakrantėje jūrinės 
Dancigo Įlankos, tarp Gdy- 
nios uosto ir Dancigo uos
tamiesčio. Taip raudonar
miečiai atkirto nacius Gdy- 
nios apylinkėje nuo susisie
kimu žeme su vokiečiais 
Dancigo srityje. Dabar So
vietų kariai visomis pusė
mis naikina suspaustus
priešus tuose atskiruose i
dviejuose sklypuose.

Zoppotas buvo vokiečių 
tvirtovė. Apart jo, sovieti
niai kovūnai paėmė Arts- 
chau, Loeblau ir dar astuo

nias gyvenamąsias vieto
ves Dancigo-Gdynios ruo
že; per dieną užmušė 4,000 
hitlerininku ir suėmė dau
giau kaip 1,600 jų kareivių 
ir oficierių. Naciai iš Dan
cigo darė 10 kontr - atakų 
per 24 valandas. Visos jų 
pastangos buvo sutriuškin
tos.

Raudonieji lakūnai nu
skandino Dancigo uoste 
penkis vokiečių laivus, už
kūrė 30 didelių gaisrų ir 
eksplozijų mieste, o sovieti
nė artilerija sudaužė 10 ka
rinių priešo valčių.

Arti Dancigo Sovietai už
ėmė dar 13 vietovių.

glam, kanadiečiam ir ame
rikiečiam besikeliant laivy
no valtimis per šiaurinę 
Rheino upės dalį iš vakari
nių krantų Į rytinius, juos 
pridengė 1,200 patrankų 
ugnis ir 12,000 lėktuvų. Nė 
vienas vokiečių lėktuvas 
nepasirodė prieš juos. Unif

ied Pi ess teigia, jog tą pačią: 
dieną talkininkai ten nu
bloškė nacius 8 mylias at
gal rytinėje Rheino pusėje.

Anglijos prem. Churchil- 
las pareiškė, jog “pergalė 
bus arti, prakirtus Rheino 
upės liniją ir sulaužius vo 
kiečių pasipriešinimo plu
ta.” v

SOVIETINIS VIRŠININKAS 
TVARKYS JUNGT. TAUTŲ 

PAŠALPĄ LENKIJAI
Washington. •— Pasitrau- kad derybose dalyvaus 

kė amerikietis John P. merikin. pasiuntinybės
Gregg, kuris pirmiau buvo 
paskirtas galva amerikinės 
pasiuntinybės rūpintis pa- 
spirčia Lenkijai iš Jungtin. 
Tautų Pašalpos ir Atstaty
mo Administracijos, arba 
UNRRA. Herbertas H.

Argentina Dvejoja, ar Skelbt

Paryžius, kovo 25. — Pir
moji kanadiečių armija, 
Antroji anglų ir Devintoji 
amerikiečių armijos persi
kėlė per šiaurinę Rheino 
upės dalį ties Rees, Wesel 
ir Duisburg miestais penk
tadienį ir šeštadienį, sulau
žė nacių apsigynimo liniją 
per 30 mylių ir tuojau pra
siveržė 5 mylias pirmyn į 
pramoningiausią vokiečių 
Ruhr sritį ir į šiaurinę Vo
kietijos lygumą. Kartu 1-ji 
talkininkų oro armija nu
leido iš lėktuvų 20 iki 30 
tūkstančių savo parašiutis- 
tų antrapus Rheino upės, 
kurie užėmė pozicijas dau
giau kaip 15 mylių į rytus

nuo Wesel miesto, rytinėje 
Rheino pusėje, apie 290 
mylių į vakarus nuo Berly
no. Vokiečiai tik silpnai te
sipriešino. Talkininkai užė
mė Rees miestą, keliolika 
kitų vietovių ir įsiver
žė į Weselį.

Trečioji Amerikos armi
ja, komanduojama genero
lo Pattono, prasiveržė iš 
vakarinių Rheino upės 
krantų į rytinius ties Main- 
zu naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį. O generolo 
Hodgeso Pirmoji amerikie
čių armija, pirmiaus persi
kėlus per Rheiną ties Re- 
magenu, perkirto dar vieną 
vokiečių plentą.

: Karą Fašistu Ašiai
Buenos Aires. — Argen

tinos ministeriu kabinetas 
i tebesvarsto, ar skelbt karą 
Vokietijai ir Japonijai, kaip 
kad siūlė neseniai įvykusi 

a- i amerikinių respublikų kon- 
na-iferencija Meksikoje.

MASKVA PAGEIDAUJA, KAD 
LENKIJA DALYVAUTŲ SAN 

FRANCISCO SUEIGOJ

riai. Į Fašistiniai Argentinos el-
Sakoma, kad Greggas at-jementai skleidžia veiklią, 

sistatydinęs todėl, kad So-! organizuotą propagandą 
vietai nesiskubinę išduot i prieš Sovietų Sąjungą, 
jam ir jo bendrams ameri- stengdamiesi blogint ame- 
kiečiams praleidimo vizų į; rikiečių ir anglų santykius 
Lenkiją. Bet ir nebuvo rei-lsu Sovietais.

on the Russians.” Girdi: “Tai 
labai bešališko amerikiečio 
žurnalisto pranešimas apie tai, 
ką jis pernai Rusijoje matė, 
girdėjo ir pastebėjo.”

Mes padėsime savo kaimin
kai atmegzti “neatmezgamąjį 
mazgą”: P-nas White link Ta
rybų Sąjungos yra toks beša-
liškas, kaip, sakysime Kazys 
Pakštas, Grigaitis, šimutis, 
Smetonukas arba Jurgėla.

16-ka Amerikos spaudos ko
respondentų, buvusiu Tarybų 
Sąjungoje, viešai pareiškė, jog 
p. White savo knygoje rašo 
netiesą!

P-nas White dar būdamas

Sovietai Tūkstančiais 
į- Žudo Suveržtus Nacius 
i Karaliaučiaus Srityj

Maskva. — Trečioji Bai

A m e r i k o je, besiruošdamas 
vykti Tarybų Sąjungom jau ži
nojo, ką jis rašys, kai iš ten 
sugrįš!

Dėl to nei vienas padores
nis amerikietis knygų apžval
gininkas, perskaitęs p. White 
knygą, negalėjo nepasakyti 
“fe!”‘

P-no White knyga savo tu
riniu analogiška Smetonos 
Noremo “Timeless Lithuania. 
Tarp jų skirtumas tik tokis, 
kad White moka sklandžiai, 
rašyti, turi gerą stilių ir yra 
plačiai paskilbusio amerikie
čio laikraštininko sūnus. Tuo 
pačiu metu Smetonos-Noremo 
knyga, kurios didesnė pusė 
buvo versta (netobulai) iš 
anglų į lietuvių kalbą, išėjo 
labai gremėzdiška!

Dėl to knygų recenzentai

■ tarusijos armija vedė mū- 
jšius, kad visiškai nušluotų
j vokiečius prispirtus prie 
jūrinės įlankos Frisches 
Haff krantų, Heiligenbeil’- 
io apylinkėje, į pietų vaka
rus nuo Karaliaučiaus. 
Tūkstančiais vokiečių lavo
nų tapo užversti apkasai ir 
keliai. Sovietų kariuomenė 

Iper dieną suėmė daugiau 
į kaip pusantro tūkstančio 
nacių kareivių ir oficierių. 
Vienoje šio fronto dalyje 
stambi grupė artileristų iš 
150-to vokiečių artilerijos 

s pulko su keliomis patran
komis ir daug kitų ginklų

■ perėjo į Raudonosios Armi
jos pusę ir pasidavė.

Paimti nelaisvėn vokie
čiai pranešė, kad per kelias 
paskutines dienas, pagal 
nacių komandos 'įsakymą, 
buvo sušaudyta daug jų 
kareivių už pozicijų aplei
dimą ir bandymą Sovietam 
pasiduoti. Tačiaus vis dau
giau ir daugiau vokiečių 
kareivių ir oficierių pasi
duoda raudonarmiečiams.

Lehmanas, tos organizaci
jos direktorius, paskyrė 
Michailą N. Menšikova, so-C- C 7

vietinį UNRRA direkto
riaus pavaduotoją, vieton 
Greggo.

Menšikovas vadovaus de
ryboms dėl sutarties tarp 
Lenkijos ir Jungt. Tautų 
Pašalpos ir Atsteigimo Ad
ministracijos. Suprantama,

kalo skubėti, kaip pareiškia 
kiti tos įstaigos viršininkai 
Washingtone. Nes tik dabar 
plaukia į Juodąją Jūrą lai
vas su maisto dalykais ir 
kitais lenkam skiriamais 
reikmenimis. Kada pašalpi- 
nia dalykai bus pristatyti į 
Lenkiją, tai ir amerikie 
čiai, nuvykdami ten iš So
vietų Sąjungos, turės darbo 
tiem reikmenim skirstyti.

Senatas Atmetė Roose- 
velto Skiriamą Aubrey

Williams^
Washington. — Senatas 

52 balsais prieš 36 atsisakė 
užgirt Aubrey Williamsa, 
prezid. Roosevelto skiriamą 
kaip administratorių elekt-

London. — Neoficialiai, 
bet iš patikimų diplomati
nių šaltinių patirta, kad 
Sovietų vyriausybė sakė 
Anglijai, jog Sovietai no
rėtų, kad Lenkijos atstovai 
dalyvautų San Francisco 
konferencijoj, kuri prasi
dės balandžio 25 d. Ta ben
droji Jungtinių Tautų kon
ferencija svarstys ir spręs 

^planus tarptautinei organi
zacijai sudaryti taikos ir 
saugumo palaikymui po šio 
karo. Šioje sueigoje bus ga
minamas pasaulinės taikos 
ir saugumo čarteris, pasi- 

| remiant Dumbąrton Oaks 
ir Krymo konferencijų pri
imtais dėsniais.

Sovietų Sąjunga pagei

dauja, kad dabartinė Liub- 
I lino-Varšavos valdžia Len- I
ikijoje būtų paplatinta ki- 
Į tais demokratiniais lenkų 
vadais namie ir iš užsienio, 

(pagal Roosevelto - Stalino- 
IChurchillo nutarimą Kry
mo konferencijoje.

Londoniškis lenkų sa- 
ivaitraštis Jutro Polski, gir
di, reikšdamas St. Mikolai- 

įčiko, buvusio jų premjero, 
(nuomonę taip pat neigia 
veikiančiąją Liublino-Var- 

| savos valdžią, daro priekai
štus Sovietams ir stengiasi 
pakiršinti Angliją ir Jung
tines Valstijas prieš Sovie
tų Sąjungą.

I
!

TALKININKAI BE GAILES
ČIO BAUS SAVIŠKIUS 

GENGSTERIUS ITALIJOJ 
B——------------------------------

p-no White knygą skaitė ir 
recenzavo, kritikuodami, o 
Smetonos-Noremo knygos jie 
net perskaityti negalėjo!

“Timeless Lithuania” taip ir 
pasiliko neatžymėta jokiame 
rimtesniame angliškame laik
raštyje.

Vincas Andrulis, dienraščio

(Tąsa 5-tame pusi.)

Švedų radijas paskelbė, 
kad šiame kare Vokietija 
nustojo jau 500 generolų. 
Amerikiečiai ir kiti talki
ninkai vakariniame fronte 
suėmė viso 98 nacių genero
lus ir užmušė 67. Sovieti
niame fronte nukauta bei 
suimta 335 vokiečių gene
rolai.

Roma. — čia taip prapli- 
to užpuldinėjimai, vagys
tės, plėšimai ir fašistų 
penktosios kolonos veiks
mai, kad naktį baugu pasi
rodyti žmogui Romos gat
vėse, kurios taip pat pilnos 
prostitučių ir įvairių valka
tų. Didžiausia dauguma 
gengsterių ir kitų krimina
listų yra iš pačių italų tar
po. Tačiaus pasitaiko ne
naudėlių ir iš amerikiečių- 
anglų kareivių, pabėgusių 
iš armijos. Talkininkų karo 
teismas pasiryžęs ypač su 
tokiais saviškiais apsidirbt, 
kad jie neterštų anglų-ame
rikiečių kariuomenės var
do.

Dabar eina teismas prieš 
tris amerikiečius, kurie už
grobė vieno senio italo' ve
žiko taksi-automobilį ir pri
mušė tą žmogų. Kaltininkai 
bando pasiteisinti tuom, 
kad jie perdaug toli nuvy
ko nuo savo stovyklos, o 
norėjo laiku sugrįžti; todėl 
ir išplėšė automobilį, kad 
greičiau parvažiuotų.

Žygiai Silezijoje ir 
Čechoslovakijoje

Maskva. — Silezijoj, į 
žiemių vakarus nuo Rati- 
boro, sovietinė kariuomenė 
atėmė iš vokiečių Jarnau 
miestą, užėmė Heidersdor- 
fą ir 9 kitas gyvenamąsias 
vietoves. Per dieną buvo 
suimta daugiau kaip 1,600 
priešų.

Didieji Sovietų bombane- 
šiai sprogdino vokiečių 
naudojamus geležinkelių 
mazgus Moravską Ostravą, 
Čechoslovakijoje, ir Papą, 
Vengrijoj. Abiejose vietose 
sukelta dideli gaisrai ir 
smarkūs sprogimai kari
niuose sandėliuose ir gelž- 
keliniuose įrengimuose.

3-j i jankių armija suėmė 
dar 19,000 nacių.

Neoficialė žinia sako, jog 
jiems už tai gręsia mirties 
bausmė.

iros įvedimui kaimiškose 
srityse. Williamso (taigi į 

j ir Roosevelto) priešininkai 
jieškojo priekabių prieš | 

I Williamso religiją, bandė; 
primesti jam ryšius su ko-j 

■ munistais; kai kuriem ne-! 
i patiko, kad Williams veike 
CIO unijų Politiniame Ko
mitete, padėjusiame išrinkt 
prez. Rooseveltą ketvirta- i 
jam terminui ir 1.1.

Aubrey Williams stoja | 
už elektros pravedimą iš i 
valdinių projektų į viduti
nes ir smulkiąsias farmas. 
Republikonai ir atžagarei
viai demokratai laikė di
džiųjų kapitalistinių ūkių 
pusę, ' gynė didžiąsias me
chanizuotas farmas prieš 
smulkiuosius farmerius. Jie 
deklamavo, kad Williams 
užtarauja, girdi, “bever
čius gaivalus.”

Prieš Williamsą balsavo 
19 demokratų senatorių ir 
33 republikonai, už jį 31 de
mokratas, 4 republikonai ir 
1 progresistas.

JAPONAI PRAŠĘS! ATSKI
ROS TAIKOS SU ANGLIJA 

IR JUNGT. VALSTIJOM

Guam. — Japonų lėktu
vai praeitą mėnesį nuskan
dino nedidelį Amerikos lėk- 
tuvlaivį, 4,000 tonų, ties 
Iwo sala. Jame galėjo būti 
apie 500 jūreivių ir jų ofi
cierių. Kai kurie išgelbėti.

Vokiečiai Praneša apie 
Atakas link Berlyno
London. — Nacių radi

jas sakė, jog rusai pralau
žė vokiečių apsigynimo li
nijas vakarinėje Odro upės 
pusėje, pasistūmė 6 mylias 
į vakarus nuo pirmiau už
imto Kuestrino ir įsiver" 
į Golzow miestą su geležin
kelio stočia, už 31 mylios' j 
rytus nuo Berlyno. Kitas 
vokiečių pranešimas teigė, 
kad Sovietai vakariniame 
Odro šone sujungė paskiras 
savo prietiltes į vieną lini
ją tarp Genschmaro, 7 my
lios į šiaurvakarius nuo 
Kuestrino, ir Manschnow, 
3 mylios į pietų vakarus 
nuo jo.

Amerikiečiai, anglai ir 
kanadiečiai užėmė 6 svei
kus Rheino upės tiltus šiau
riniame fronto gale.

Jankių lakūnai vėl smo
gė Nagoyai, Japonijoj.

Stockholm, Šved. — Ja
ponijos atstovas Šveicarijoj 
neseniai siūlė Amerikos- 
Anglijos atstovams daryti 
atskirą taiką su Japonija, 
kaip sako patikimas prane
šimas iš Berlyno. Japonija, 
girdi, sutiktų pasitraukti iš 
visų savo užimtų kraštų, a- 
part Mandžurijos ir Chini- 
jos kampo į žiemius nuo 
Peipingo, nes japonams rei
kia to kampo geležies ir 
anglies kasyklų. Anglų- 
amerikiečiu atstovai atme
tę japonų siūlymą.

Hitleris supykęs, kad Ja
ponija nori atskirai taiky
tis, paliekant vienus nacius 
karo lauke. Hitleris pasi
šaukęs Japonijos ambasa
dorių gen. Hiroshi Oshi- 
mą ir išbaręs jį už tai. Bet 
Oshima raminęs Hitlerį, 
kad, girdi, padarius Japo
nijai atskirą taiką su talki
ninkais, tai, girdi, “grei
čiau susikirstų Anglija ir 
Amerika su Rusija.”
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kongresas yra laikomas. Tėvynės Fron
tui dėka, mūsų liaudis visiems laikams 
atsiskyrė nuo negarbingos fašistinės 
praeities...”

Bulgarija, sakė kalbėtojas, šiandien 
yra svarbiu faktorium Balkanuose. Bul
garija vaidins didelę rolę Balkanuose 
taikai ir progresui palaikyti.

Kaip žinia, Bulgarijos Tėvynės Fron
tą sudaro visa pažangioji to krašto vi
suomenė, darbininkai, valstiečiai, inte
lektualai. Netenka nei sakyti, kad Jur
gis Dimitrovas, tasai Balkanų gigantas, 
vaidins svarbią rolę ne tik pačioje Bul
garijoje, bet ir visuose Balkanuose.

Dimitrovas, beje, buvo generalinis sek
retorius Komunistų Internacionalo, ku
ris buvo paleistas praeitaisiais metais.

Kaip Buvo Likviduotas Vilijampolės Ghetto
Vilijampolės žydų getto 

istorija turtinga daugybe 
tragiškų įvykių. Pradedant 
getto įsteigimu 1941 m. 
rugpjūčio mėn. ir baigiant 
jo žiauriuoju likvidavimu 
1944 m. liepos mėn., getto 
gyventojams teko 1 a- 
bai daug išgyventi. Tai ne
nutrūkstama grandis įvai
riausių kankinimo ir nai
kinimo priemonių, kurios 
normaliai žmogaus vaiz-_

Numatyto getto rajono ne 
žydų gyventojas turėjo pa
likti savo butą, kad padary
tų vietos žydų persikėlė
liams. Kelių savaičių bėgy
je šimtai vežimų, prikrautų 
įvairiais daiktais, ir tūks
tančiai pėsčiųjų traukė ke
liu iš miesto į Vilijampolę 
ir atgal. Pirmieji buvo žy- 

idai, antrieji — ne žydai. 
Atrodė, lyg tikras “tautų 
klajojimas”, — klajojimas,

sargybos dažnas šaudymas, I kulkosvaidžiu, ir susisieki- 
kuris sukėlė didelį nerimą mas tarp Maž. getto ir ki- 
žydų gyventojų tarpe. tų getto dalių buvo sustab-

7 vai. ryto, kai iš aero-įdytas. Net ir Maž. getto 
dromo sugrįžo žydų darbi-1 nuolat gyvenantiems, kurie 
ninku naktinė pamaina ir tik ką sugrįžo iš naktinio 
į miestą išėjo dirbti dieni- darbo ir norėjo užeiti į na- 
nės pamainos, staiga Maž. mus, nebuvo leista pereiti 
getto buvo apsuptas sustip- per tiltą. Tuo tarpu į Maž. 
rintos sargybos. Ant tilto getto namus ėjo vokiečių 
per Panerių gatvę buvo pa- policijos būriai ir gyvento- 
statyta speciali sargyba su (Tąsa 5 pusi.)

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

duotei sunkiai supranta- i priverstas gestapo, kuris 
mos. Įgyvendindami “fiu- jau tuomet turėjo sugalvo-

Mūsų Laimėjimai Vakarų Fronte
Bėgy poros savaičių mūsų armijos, 

vadovaujamos gen. Patton’o ir Patch’o 
užkariavo visą Saaro-Palatinato sritį. 
Smūgiai, kuriuos šios armijos kirto vo
kiečiams, buvo reti tiek šiame, tiek bent 
kokiame kitame kare. Skaitoma, jog 
mūsų kariuomenė savo istorijoje netu
rėjo padariusi tokiu trumpu laiku tokių 
ryškių laimėjimų, kokius paminėtųjų 
generolų vadovaujamos armijos atliko 
poros savaičių bėgy j!

Užkariauti tūkstančius miestų ir mie
stelių, sunaikinti arba nelaisvėn paimti 
virš 100,000 priešo kariuomenės, sunai
kinti arba paimti milžiniškus daugius 
visokių karinių pabūklų, — ne juokas! 
Tai buvo tikras žaibo karas, tik jis bu
vo taikomas patiems vokiečiams, jį išra- 
dusiems ir kadaise taikiusiems kitoms 
tautoms!

Prie to, turime atsiminti, jog šitoje 
srityje vokiečiai buvo labai įsitvirtinę: 
čia gi buvo jų Siegfriedo tvirtumų lini
jos galas. Hitleris manė, jog jis saugiai 
galįs ištraukti iš čia daug kariuomenės 
ir pasiųsti ją į rytų frontą; jis manė 
Saaro-Palatinato sritį galėsiąs apsaugoti 
ir su menkesnėmis pajėgomis, — ne tik 
apsaugoti, apginti, bet net ir grasinti 
ofensyvu Eisenhowerio armijoms, jei 
jos, toliau stovinčios į šiaurius, bandys 
peržengti per Reiną ir vystyti ofensy- 
vą. Viskas, tačiau, nuėjo* vėjais.

Šiandien vakarinis Reino upės šonas 
apvalytas nuo vokiečių, — apvalytas jis 
tarp Šveicarijos ir Hollandijos. Šiandien 
mūsų armijos drąsiai gali žengti per 
Reino upę ir žygiuoti prie dar didesnių 
laimėjimų, link rytų! Ir josios žengia!

Šie mūsų laimėjimai Saaro-Palatina
to srityj, be abejo, nėra tai pripuolami, 
atsitiktini laimėjimai. Tai yra bendro, 
apgalvoto mūsų karo vadovybės planin
gumo išdavas. Generolas Eisenhoweris 
neseniai pareiškė, jog mes sunaikinsim 
kiekvieną vokietį (drįstantį mums pasi
priešinti) vakarinėje Reino pusėje! Jo 
žodis išsipildė. Apie šimtas tūkstančių 
vokiečių kareivių paimti į nelaisvę. Tūk
stančiai jų sužeisti, tūkstančiai šiaip taip 
galėjo pasprukti skersai upę į rytus.

Vadinasi, kelias mūsų armijoms dabar 
pasiliko platus ir aiškus. Jos jau pradė
jo žengti per Reiną ir jos nesustos. Jų 
vyriausias uždavinys bus: užkariavimas 
Ruhro srities. O paskui — žygiavimas 
link Berlyno, link centralinės Vokietijos, 
kur mūsų armijos susitiks su Raudonąja 
Armija!

Saaro srities užkariavimas — milži
niškas vokiečiams smūgis ne tik milita- 
riniu, bet ir ekonominiu atžvilgiu. Turi
me atsiminti, kad Vokietija turėjo tris 
svarbias sritis, tris svarbius ekonomi
nius centrus, iš kurių išplaukė “pašaras” 
Vokietijos karo pramonei: Ruhr’as, 
Silezija ir Saaras. Silezija baigiama va
lyti — tai atlieka Raudonoji Armija; 
Saaras jau nebe vokiečių. Neužilgo ne 
vokiečių bus ir Ruhras. O tai reikš, kad 
hitlerinei Vokietijos karo mašinai bus 
užduotas mirtinas smūgis!

Taip, mes turime teisės didžiuotis tuo, 
kas yra daroma Vakarų Fronte!

50 Metų Darbininkų Judėjime
Praeitą savaitę New Yorke įvyko ne

mažas pažmonys Wm. Z. Fosteriui pa
gerbti jo 50-ties metų darbininkų judė
jime dalyvavimo proga.

Wm. Z. Fosteris, aišku, nėra tik 
“New Yorko žmogus”, — jis priklauso 
visai Amerikai, visam kraštui. Jis žino
mas visoje Amerikoje, — žinomas, ger
biamas ir mylimas.

Gimęs nedideliame Taunton, Mass., 
miestelyj, darbininkų sūnus, Fosteris iš 
pat jaunų dienų dirbo visokius darbus, 
pelnė sau ir savo tėvams duoną. Akty
viai darbininkų judėjime (streike) jis 
pradėjo dalyvauti Philadelphijoj. Ir nuo 
to laiko jis tebedalyvauja, sumaniai, 
energingai mokydamas kitus, jaunus 
darbininkus, — mokydamas gyvu žodžiu 
ir raštu.

Fosteris perėjo visas gyvenimo mo
kyklas, gyvenimo universitetus. Jis va
dovavo streikams, — vienas buvo didžiu
lis plieno darbininkų streikas, išsiplėtęs 
tuojau po pirmojo pasaulinio karo. Vi
sur, kur tik jis darbavosi, jį darbininkai 
mylėjo ir gerbė.

Šiandien Wm. Z. Fosteris yra vienas 
Politinės Komunistų Sąjungos vadų. Jis 
nepaprastai talentingas kalbėtojas ir ra
šytojas ir savo žinojimą Fosteris įgyjo 
“gyvenimo universitetuose.”

Šia proga mes irgi prisidedame su lin
kėjimais prie tūkstančių kitų amerikie
čių, sveikinančių Wm. Z. Fosterį: Ge
riausios jam sveikatos ir didžiausios 
energijos!

rerio” programą žydų tau- • jęs savo žiaurius sumany
tą totališkai sunaikinti, su- ' mus getto likimo atžvilgiu, 
žvėrėję hitlerininkai žmog- Pri tto Hb tuomet 
zudzmi gnebesi tokio ra- iklau/g t k. Paneriu t. 
Imuoto sadizmo, pries kuri!1- „ - • •,, , , , ’ 1 _ .4 ves puse su neporiniais nu-nublanksta net senovės ir • • • i i- i •v. ... v . menais ir kelios kaimym- viduramziu laiku zmomu s - , , TJ- j Vi u- • - g nes gatveles, k. a., Juozo žudynes. įskelti viešumon; N *ali La Mži’ Dva.
visus tuos žiaurumus yra L v,’ , • x • j rne tik būtinas istoriko rei-j10’, Go4stauto gatvių dalis 
kalas, bet taip pat ir kiek-!'r kt «ett0 
vieno doro žmogaus švento- fnosl pMazasls getto.” Ka- 
ii nareiea nes nriartėia va idangl 1 anerlll gatve buvo ji paieiga, nes pnaiieja va nt-vim np an
landa, kai Vokietijai reiks • -i- - , ’ , i K
įteikti sąskaita už visus jos ■Sls11.e Qmui> . a , <ad butų 
nusikalstamus darbus. < |?ahma susisiek i ir Maža

jam getto su kita getto da
limi, per Panerių gatvę, 

Vilijampolės žydų getto Dvaro gatvės kryžkelyje, 
buvo atidarytas 1941 ; m. i buvo pastatytas specialus 
rugpjūčio mėn. 15 d. Oku-i tiltas, kuris buvo skirtas

ra

pantų įsakymu visi Kauno 
miesto bei priemiesčių žy
dai turėjo iki nurodyto ter
mino palikti savo gyvena
mus butus ir persikelti į 
getto — tam tikrą Vilijam
polės priemiesčio rajoną.

Daug buvo derėtasi dėl 
getto ribų nustatymo. Žy
dų atstovams teko kovoti 
dėl įtraukimo į getto ribas
dar vienos gatvelės, dar 
keletos dešimčių namų. Pa
tys žydai turėjo aptverti 
visą getto spygliuota viela.

Musų Dienraščio Reikalai

žydų susisiekimui.
Neturėdami mažiausio j 

nujautimo, kokio baisaus li
kimo greitu laiku susilauks, 
Mažasis getto, ten apsigy
veno per 3,000 žydų ir įstei-' 
gė eilę žydų įstaigų, k. a., j 
ligoninę su. įvairiais reika- ■ 
lingais įrengimais, vaikų: 
namus ir t.t.

* « *

Per pastarąjį laiką gavo
me aukų dienraščiui seka- 
•mai:

Po $5: M. Gavėnas, Pitts
field, Mass., Antanas La- 
kickas (namo įsteigimui), 
Coaldale, Pa., L. Šilabaitis, 
Brooklyn, Conn.

Po $3.50: Z. Kondrotas, 
Grand Rapids, Mich., S. Pe
terman, Chicago, Ill., Sam 
Smith, Seattle, Wash., Ma
ry Zabukas, Providence, R. 
I.

F. Balsys, New London, 
Conn, (tarnauja U. S. Ma
rine Service), $3.

L. Bagdonas, Pittsfield, 
Mass., $2.25.

George Mitchell, New 
Britain, Conn., $2.

Po $1.50: P. Rudokas, 
Huntington, N. Y., J. Sholu- 
nas, Somersvillc, Conn.

Po $1: J. Bernadys, 
Gardner, Mass., G. Murni- 
kas, Fitchburg, Mass., F. 
Liepis, Brooklyn, Conn., F. 
Miller, Flint, Mich., P. Ta
mulis, Brooklyn, N. Y.

Tai buvo li941 m. spalio 
men. 4 d., šeštadienio rytą. 
Jau naktį iš penktadienio 
buvo girdimas Maž. getto

Po 50c: J. Mineikis, 
Brockton, Mass., M. Stul- 
gaitis, Stoughton, Mass, ir 
V. Rugen, Chicago, Ill.

Bulgarija Atsiskyrė Nuo Negar
bingos Praeities

Sugrįžęs į savo gimtinę, Jurgis Dimit
rovas, tuojau buvo išrinktas į Bulgari
jos Tėvynės Fronto Veik. Komitetą. Be 
to, jis išrinktas Bulgarijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pirmininku.

Kalbėdamas Tėvynės Fronto kongre
se, Jurgis Dimitrovas pasakė:

“Pirmu kartu Bulgarijos politiniame 
gyvenime tikrasis, visą šalį atstovaująs

Mes Atvykome Pas Juos, Kad 
Jie Niekad Neatvyktų Pas Mus...
“...Mes atvykome į Vokietiją tam, kad 

vokiečiai niekad negalėtų atvykti pas 
mus. Mes atvykome į Vokietiją nubaus
ti kalintojus ir išlaisvinti kalinius. Mes 
atvykome į Vokietiją padaryti jai galą. 
Nėra tautos, nėra teisingo vyro ar mo
ters, tam nepritariančio.”

Šitaip pasisako patsai žymiausias Ta
rybų Sąjungos publicistas ir rašytojas 
Uja Erenburgas (Raudonojoj žvaigž
dėj kovo 11 d.).

Tenka priminti, jog Erenburgas —ne
paprasto talento ir energijos rašytojas. 
Jis pasižymi ne tik, pagaliau, talentų, 
numatymu, bet ir didele neapykanta 
priešui, tiek daug nelaimių atnešusiąjam 
Tarybų Sąjungos tautoms ir visam pa
sauliui.

Erenburgas žymi, jog po to, kai Rau
donoji Armija įėjo Vokietijos žemėn, 
naciai razbaininkai ant syk “sužmonė- 
jo.” Pasidarė humanistu net ir bestijų 
bestija Himmleris, tiek daug žmonių iš
žudęs Geštapo viršininkas. Himmleris, 
rašo Erenburgas, įsakė “pastatyti rusus 
darbininkus Vokietijoje lygiais su kitų 
tautų pargabentais darbininkais”

Tuomet, kai mes esame netoli Berly
no, rašo Erenburgas, “Himmleris įsakė 
nuimti nuo rusų darbininkų Ost ženk
lus”, kuriais jie buvo atžymėti kaipo že
mesni už kitus.

Pervėlu!
Kankinę, žudę, visaip žeminę rusus ir 

kitus Tarybų Sąjungos žmones, dabar' 
naciai budeliai “sužmonėjo” ir jau nu
duoda angelais. Kai kurie vokiečiai da
rosi itin gerais. Girdi, jie maitiną rusus 
gerai, jie apsieiną su jais gražiai, — jie 
“priešingi Hitleriui.” Erenburgas nuro
do visiems tos rūšies “geraširdžiams”:

“Mes kaltiname vokiečius vyrus ir mo
teris už tai, kad jie pagrobė laisvus 
žmones, Tarybų respublikos piliečius, ir 
*padarė juos vergais. Mes kaltiname 
juos už išdrįsimą pažeminti mūsų jau
nus vyrus ir moteris.”

Šitaip byloja Erenburgas. Ir jis išreiš
kia visų Tarybų Sąjungos tautų nuomo
nę, juju jausmus, jųjų pažiūras link 
savo neprietelių!

A. ir M. Dambrauskai, 
So. Boston, Mass., 3 naujus 

i skaitytojus.
Naujų prenumeratų pri

siuntė: J. Lesevičius, Mon
treal, Canada, dvi naujas 
prenum. Sekanti prisiuntė 
po vieną:

J. Urbanavičius, Mont
real, Canada, Geo. Shimai- 
tis, Brockton, Mass., S. Rei- 
kauskas, Phila., Pa., J. Kai
rys, B’klyn; J. Šapranails- 
kienė, Phila.; Mrs. Helen 

jJanulienė, Worcester; J. 
1 Briedis, Ambridge; K. Ak-, 
Isimitauskas, Hartford; A. ( 
; Navikauskas, New Cana-
'an, Conn.; M. Vaitonis,
Waterbury, A. Šatrauskas, 
Aliquippa; M. Svinkunienė, 
Waterbury; K. Kalošius, 
Dorchester; drg. Bakūnie- 
nė, Cliffside; J. Vaivada, 

■Rochester; V. J. Stankus, 
Easton; A. Glebavičius, 
Gardner; P. Peskarskis, 
Courtland, Ont. Canada; S. 

'Penkauskas, Lawrence; J.
Petrauskas, Bridgewater.

Širdingai tariame ačiū už 
gražias aukas ir už gavimą 
naujų skaitytojų!

Laisvės Adm-cija.

It’s the wailing that gets yon down . . . 
thinking . . . will you ever gel home agaih? . . , 
why don’t they write more often . .. did Dad ever 
get over that heart trouble ... is your best girl 
still waiting . . . will you ever get a job again . . .

And then, something saves you.
Like the day the Red Cross field man got 

'Cable that your Dad was well.
And the iimcRedCrossgirlseameup with doug.. 

nuts, coffee and million-dollar American smiles.
Then Christmas came. And the Red Cross <drl 

at the club made you trim a palm leaf Christmas 
tree, and you all bad prosenis and sang the old 

icarols, out there in the hot tropic night.
, Maybe it doesn’t sound like much. The Red 
Cross does a lot of bigger things ... such as collect
ing blood plasma for the wounded . . . scndiiv 
food packages to prisoners of war . . . clothes for 
bombed-out kids.

But to us, home seems just a little nearer, be
cause your Red Cross is with us.

Americans: T/> keep at the side of vour fighting men 
your Led Cross must have funds. Contributions from 
you arc the only source ol income. Millions of our 
men are still far from home. They need your Red 
Gross « , , they must have it.

You ft 
never

Keep your 

RED CROSS 
at his side

GIVE ROW-
GIVE MORE
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Migdomieji Milteliai I ’avo« 
j ingi Sveikatai ir Gyvybei

Kokia Hitleriui Nuotaka
Peršama Krieno Mintyse

Žmogus gulėdamas, kad 
ir nemiegodamas, vis tiek 
pusėtinai pasilsi, nors ne- 
taip gerai, kaip miegoda
mas. Daugelis žmonių, ta- 
čiaus, rūpinasi ir kankinasi 
todėl, kad neužmiega. To
kia nerimastis dėl nemigęs 
tikrai vargina asmenį ir 
gadina jo nervus.

Milionai amerikiečiu, ne- 
pakęsdami nemigės, todėl, 
vartoja visokius migdo
muosius miltelius bei pili ti
kės. O tatai būna dažnai 
pavojinga sveikatai ir net 
gyvybei.

Tie migdomieji vaistai y- 
ra barbituarates chemika
lai. Pirmą kartą jie buvo 
pradėti vaitot vardu Vero
nai 1903 metais. Tada juos 
gydytojai sveikino kaipo
palaimą kenčiantiem skaus
mus, o negalintiem užmigt 
ligoniams. Šiuo geru tikslu I 
migdomieji milteliai ir da
bar medicinoje naudojami.1 
Blogumas iš jų išsivysto 
tada, kai gana sveiki žmo
nės, be tikrai rimto reika
lo, pradeda ryti migdomuo
sius miltelius.

21-n o j valstijoj jie laisvai 
pardavinėjami vaistinėse. 
27-nių kitų valstijų įstaty
mai draudžia juos pardavi
nėti be gydytojo recepto. 
Bet žmonės lengvai išgau
na receptą, dejuodami, kad 
negali tinkamai miegoti. 
Įvairios vaistinės paskui 
pakartoja receptą, ir žmo
gus įpranta pats daktarau- 
tis, imdamas miltelius re
guliariai pirm einant gulti. 
Toliau vis daugiau jų rei
kia, norint 8 valandas pil
nai išmiegoti. Išsidirba ža
lingas ir pavojingas papro
tys.

DIDELIS POPIEROS 
PAGERINIMAS

4

Čechas inžinierius H. 
Ščerbak New Yorke yra iš
radęs, kaip daugeriopai su
stiprinti popierą ir sykiu 
padaryti ją nepalyginamai 
minkštesnę ir lankstesnę už 
paprastą popierą.

Bet kokia popierą, pagal 
jo išradimą, yra persunkia
ma tam tikrais sakų bei 
klijų skiediniais. Nuo to be
veik neatsimaino popieros 
spalva ir ant jos galima 
spaudinti dokumentus, ku
riuos norima ilgai išlaikyti. 
Taip apdirbta popierą at
laiko tankų lankstymą, ne- 
sutrūksta ir nesužlunga, 
jeigu ji mirkoma vandenyj, 
pamindžiojama arba net 
virinama. Dar daugiau. 
Maišelyje, padirbtame iš to
kios popieros, galima virint 
vandenį ant alkoholinės 
lempos.

Taip pagerinta popierą 
tinka kariniams žemėla
piams, apsiaustams nuo lie
taus ir dažnai gali pava
duot gumą (robą), odą ir 
įvairius audimus.

Amerikos armija fronte 
vartoja daugiau kaip milio- 
ną maišelių smėliui supilti, 
pagamintų iš taip apdirbtos 
popierinės medžiagos, ir 
daug “gūnių”, kuriomis 
pridengiama įvairūs gink
lai ir kariniai prietaisai. •

N. M.

Valdinis Įspėjimas
Valdinė Maisto ir Vaistų 

Administracija vadina bar- į 
bitu rates miltelius pavojin
gais vaistais ir reikalauja, 
kad ant visų jų bonkučių ir 
dėžučių būtų užrašas su į- 

[ spėjimu, jog tie milteliai 
gali įvest žmogų į kenks-| 
minga paprotį.

Milionai Svaiginasi
Tačiaus migdomųjų mil

telių vartojimas plinta, i 
1939 metais Jungtin. Vals
tijose buvo parduota dau- ! 
giau kaip 1,200,000,000 jų I 
dožų, taigi vidutiniai po 10 
dožų kiekvienam vyrui, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Tai Adolfo Hitlerio šešiaeilio karinio plento dalis, kuria užėmė amerikiečiai 
rytinėje Rheino upės pusėje. Plentas jungė Frankfurto didmiesti su Ruhr sričia ir 
Berlynu.

Kas Tas Perkūnas—Jo Griausmai ir Žaibavimai
Pirmas griaustinys 
sugriaudė, 
Pirmas žaibas 
sužaibavo, 
Žemė lietuj 
išsimaudė
Ir žiema jau išvažiavo.

— A. Žvaigas.

Reiškia, jau pavasaris!
New Yorke pavasaris šį

met laiku prasidėjo — kovo 
20 d. — ir su savo ceremo
nijomis: iš vakaro jau 
griaudė ir žaibavo, tartum 
iškilmingai paskelbdamas 
savo atėjimą. Dabar galima 
tikėtis dažniau išgirsti 
griaustinius, perkūniją ir iš
vysti žaibavimus. Todėl, 
manau, bus labai sezone 
čionai šį tą pabrėžti apie 
perkūnijas. Bet skaitytojui 
bus galima lengviau supra
sti, kuomet bent trumpai 
jis bus painformuotas apie 
orą ir debesis, v

Oro sudėtis.
I Oras nors yra nemato
mas, tačiau jis yra medžia- 

: ga, chemiškai susidedanti 
daugiausiai iš azoto ir ok- 
sigeno; jame taipgi yra 
šiek tiek kitokių elementų. 
Svarbiausios oro dalys — 
vandens garai ir anglia- 
rugštis.

Ore visados yra daugiau 
ar mažiau vandens garų, 
kurie gimdo debesis, mig

dąs, lietų, ledus bei sniegą.
Dešimtyje tūkstančių da- 

i lių oro randasi keturios 
angliarūgšties dalys, lo
šiančios svarbią gyvybinę 
rolę. Visi žemės augmenys 
traukia angliarugštį iš at
mosferos, taip sakant, min
ta juomi, o žmonės ir žvė
rys, maitindamiesi augme
nimis irgi, juomi naudojasi. 
Kvėpuojant oksigenu, išsi- 
kvėpuoja angliarugštis, vėl 
grįždama į orą.

šiltas ir šaltas oras
Oro šilima paeina nuo 

saulės. Juo storesnį oro 
klodai, per kuriuos eina 
saulės spinduliai, juo dau
giau šilimos tie oro klodai 
sulaiko. Šiltose ir sausose 
šalyse, -kur oras yra sausas 
ir mažai turi vandens garų, 
naktys būna gana šaltos. 
Vandens garai, esanti ore, 
geriausiai užlaiko žemės 
šilimą, nedaleidžiant žemei 
atšalti ir reguliuojant at
mosferą, taip, kad jinai ne
gali ūmai peršokti iš karš
čio į šaltį. Vienok oras šili
mos gauna ir nuo žemės

l paviršiaus, nuo kietžemių 
ir vandenų įšilimo.

Miglos ir .Debesys ;
Kuomet šiltas ir drėgnas 

vėjas pučia ant atšalusios 
kalno viršūnės, oras atauš
ta ir jame esanti garai su- 

įsilašina, pavirsdami į mig
dąs arba debesis.

Šaltas oras, panašiai, kaip 
ir atšalusi žemė, sulašina 
vandens garus, kybančius 
šaltame ore. Svarbiausias, 
tačiau, vandens garų susi- 

dašinimas įvyksta tik aukš- 
i tai atmosferoj, kur tokiu 
[būdu susidaro debesys. Kai 
kada debesys išsiklaido ir 
pavirsta vėl į nematomus 
vandens garus, o kai kada 
iškrinta ant žemės formoje 
lietaus, sniego arba ledų 
krušos.
žemes ir Debesų Elektra
Trinant gintarą bei sa

ikus, kaip daugelis jau žino, 
jie susielektrizuoja ir pri
traukia prie savęs lengvus 

i daiktus, kaip popierą. Tas 
i pats atsitinka, trinant stik
lą ar kitokius daiktus, tik 
[netaip jau greit. Žemės pa
viršius yra įelektrizuotas 
tokia elektros rūšimi, kokia

BAISI NAIKINANČIOJI RAKIETŲ JĖGA
Lengvieji kariniai Ame

rikos lėktuvai laido .penkių 
colių storio rakietas į taiki
nius priešo pusėje. Tokia 
rakieta kiaurai prakerta 
trijų pėdų storio cementinę, 
pilnai sustiprintą plienu 
sieną. Taigi jinai turi tiek 
perveriamosios galios, kaip 
ir karo laivo patrankos 
penkių colių storio šovinys. 
Vadinasi, lengvasis lėktu
vas su rakietų laidymo 
vamzdžiais virsta skraidan
čiu karo laivu.

Foster Fielde, arti Vic
toria miesto, Texas valsti
joj, armijos lakūnai yra

PRIETAISAS SUŽINOTI, AR PATIKS PUBLIKAI JUDIS
Amerikietis dr. George 

Gallup išrado elektrinį 
prietaisą, kuris padeda su
žinot, ar plačiajai publikai 
patiks naujas judamasis 
paveikslas ar ne.

Pirm pradedant judį te
atruose rodyti, dažnai yra 
kviečiama keli desėtkai 
laikraštininkų ir kitų žmo
nių pamatyti judį tam tik
roj studijoj (preview). 
Prie kiekvienos kėdes yra 

pasirodo trinant gintarą' 
bei sakus ir t.p. Per žemę 
nuolat bėga elektra ir tą 
pačią elektros rūšį įgauna 
visokį daiktai ant žemės 
paviršiaus, tarpe jų ii- žmo
gaus kūnas, kuris lengvai 
elektrą perleidžia.

Oras sunkiai perleidžia 
elektrą, stabdo jos perbėgi
mą; bet jeigu ore būna 
daug vandens garų, tuomet 
ją perleidžia liuosai. Ore 
visados būna visokių dul
kių, smulkių medžiaginių 
dalelių, kurios perleidžia 
elektrą. Todėl elektrinė ki
birkštis, bėgdama per tas 
oro medžiagines daleles, 
daro vingius, panašiai, kaip 
kad juos daro ir krintantis 
žaibas. Išsituštinant elekt
rai visados pasigirsta gar
sus pykštelėjimas, ir juo 
kibirkštis . didesnė, — juo 
didesnis būna tas garsas.

Žemės paviršiuje elektra 
nuolat mainosi, negalėdama 
vienodai į krūvą susirinkti. 
Pakilus gi į orą, patirta, 
kad tenaitinės, priešingos 
rūšies, elektros gausumas 
auga su atmosferos aukštu
ma — juo aukščiau, juo 
daugiau yra tos elektros.

[mokomi tiksliai nutaikyti 
[rakietas; ir jos veiksmuose 
■prieš vokiečius gana gerai 
nutaikomos, kaip rodo šis 

I oficialis raportas:
Būrys amerikinių lėktu

vų P-38 ir P-47 rūšies vie
nu tarpu paleido 1117 ra
kietų ir sudaužė jomis 35 

[vokiečių garvežius, 85 tan
kus, 15 šarvuotu automobi- 
lių, 164 trokus,' 19 patrankų 
lizdų, 9 lėktuvų pastoges, 6 
sandėlius ir dirbtuves, 36 
įkrovimų vagonus ir sunai- 
Ikino du priešų laivus.

Tatai reiškia kad apie 35 

prietaisas su rodykliuke, 
kuri pasukama ant žodžių: 
“Patinka, labai patinka, ne
patinka, nei šio nei to, nuo
bodu, labai nuobodu,” žiū
rint, kaip stebėtojui atrodo.

Tos rodykliukės yra elek
triniais laidais prijungtos 
prie bendrosios mašinos. Iš 
visų rodykliukių sukinėji- 
mo ant vieno bei kito iš tų 
žodžių , susidaro mašinoje 
viena vingiuojanti linija.

Kylantieji nuo žemės pa
viršiaus debesys (vandens 
garų formoje) įsielektrina 
savo rūšies elektra, kuri 
pasidaro nuo kylančių garų 
trynimosi. Kartais, tačiau, 
pasitaiko būti ir antraip: 
būna juose elektros ir prie
šingosios rūšies.

Kaip įvyksta perkūnija
Kuomet drūčiai įsielekt- 

rizavę debesys slenka ties 
žeme, kur yra susikaupusi 
priešingos rūšids elektra, 
toje vietoje žemės elektros 
jėga trauks prie savęs prie
šingos rūšies esančią debe
syje, ir jeigu tas traukimas 
bus didelis, iš debesų kris 
didelė elektriška kibirkštis, 
arba žaibas. Tuomet, žino
ma, perkūnas trenks į tą 
žemės vietą, kur buvo susi
rinkusi didžiausia elektrinė 
jėga. Greičiausiai gali 
trenkt į aukščiausiai iški
lusią vietą, jeigu ji bus įsi- 
elektrizavusi lygiai su kito
mis aplinkinėmis vietomis.

Perkūnas gali trenkti ir 
iš debesies į debesį, jeigu 
juose bus susirinkusi prie
šingos rūšies elektra.

Dažniausiai perku nas 

procentai rakietų pasiekia 
savo taikinius. Sunaikint 
garvežiui vidutiniai reikia 
paleisti dvi ar tris rakietas; 
tiek pat jų reikia sudaužyti 
trekui arba priešo patran
kos pozicijai. Tankui su
naikint išeina po penketą 
rakietų.

Iš lėktuvo paleista rakie
ta lekia 600 mylių greičiu 
per valandą. Mažiausias 
lėktuvo kryptelėjimas, be- 
leidžiant rakietą, reikštų 
prašovimą pro šalį. Taigi 
lakūnui reikia nepaprastai 
gero išsilavinimo tiksliai 
veikti rakietomis. J. C. K.

Aukšti vingiai rodo juda
mojo paveikslo patikimą, o 
žemi sako, kad jis nepatin
kamas. Tuo būdu yra atžy
mima ir kiekvienos atski
ros judžio vietos įdomumas 
arba nuobodumas.

Kur šis prietaisas buvo 
panaudotas, tai jis gana pa
dėjo atspėti, ar daug ar 
mažai žmonių eis vieno ar 
kito naujo judamojo pa
veikslo pasižiūrėti. J. C.

Pranešta, kad Hitleris I 
ženijasi, tik nežinia, kas i 
bus ta “laiminga” jo nuo-! 
taka. Sakyčiau—panelė gil-j 
tinę būtų laimingiausia joj 
nuotaka ir gražiausios ves- 

; tuvės “laimingaisiais” 13- 
1 taisiais Adolfo viešpatavi- 
ivimo metais
I

Hitlerio susiraminimas: 
nepaisant, kaip yra blogai, 
dar gali būt blogiau; o kol 
dar nėra blogiau, tai dar 
gana gerai.

Drąsa mato ir eina prisi
merkus, — didelių akių pas 
baimę nesiskolina.

trenkia formoje neišpasa
kytai didelės kibirkšties ir 
ūmai užgęsta. Žaibas pasi
rodo ilgu, išvingiuotu brūk
šniu. Toks milžiniško didu
mo žaibas kartais puola iš 

[debesies į žemę, iš debe
sies į debesį, o kartais nuo 
žemės į debesį, nors pasta
rasis yra labai retas atsiti- 
i kimas.I
i Iš kur pasidaro griausmas

Perkūnijos griausmas 
paeina nuo keletos priežas
čių, kurių bene vyriausioji 
bus sekanti: kuomet žaibas 

i perskrodžia oro plotus, 
praskiesdamas į šalis jo da- 

i lėlės; tai toje vietoje pasi
daro tuštuma, į kurią pas

ukui veržiasi ūmai oras iš 
įšaliu; oras iš visų pusių 
[plaukia prie debesų ir su
krutina juose vandens bur- 
bulėlius. Ūmus oro ir van
dens burbulėlių debesyse 
[sukrutėjimas pagimdo dau
giau elektros, griausmą ir 
smarkų lietų. Paprastai po 
griausmui ir lietus lyja 
smarkiau. Griausmo gi il
gumas priklauso nuo: at
balsio kalnuose, giriose ir 
deebsyse; nuo dažnumo 
elektros išsituštinimo debe
syse ir nuo žaibo išsivingia- 
vimo per oro plotus.

Nors perkūnija padaro 
! nemažai blėdies žmonėms, 
vienok jinai padaro ir nau
dos: žaibo ugnis pagamina 
daug azoto ir ozono; žemė 
įsitręšia azotu, kuris taip 
labai yra reikalingas žel
menį jai. Tuojau po perkū
nijai suuodžiamas ore 
kvapas — būna ozonas.

Nuo nelaimių gi žmonės 
saugojasi, įsitaisydami per
kūnsargius ir prisilaikant 
tam tikrų saugojimosi tai
syklių.

—Eksas.

AUTOMOBILISTŲ IR 
PĖSČIŲJŲ NELAIMĖS
Jungtinėse Valstijose va

žinėja apie 30,000,000 auto
mobilių ir per nelaimingus 
nuotikius su jais užmuša
ma daugiau kaip 30,000 
žmonių per metus. 40 iš 
kiekvieno šimto užmušamų
jų yra paprasti ėjikai. Kad 
bent keno automobilis per 
metus gali užmušt pėsčią, 
yra tiek galimybės, kaip 1 
iš 2,000.

Juo daugiau pradedu pa
žinti nekuriuos žmones, tuo 
daugiau pradedu mylėti šu- 

I nes. — Schopenhauer.

Pasipūtėlio galva tuščia, 
kaip baliūnas, — tik oru 
pripildyta.

Strazdas savo frentus 
sklokininkus, netiesioginiai, 
išvadino žlibais ir šlubais. 
Ką dabar sakys į tai Jan
kūnas ir Dovidaitis?

Burtai: Per septynis va
karus suskaityk po septy
nias žvaigždes, vis galvoda
mas apie tai, ko trokšti— 
ir troškimas išsipildys. Jei
gu išsipildys, tai ne todėl, 
kad skaitei žvaigdžes, bet 
dėl to, kad troškai ir galvo
jai. Panašiai yra ir su vi
sais kitais burtais.

Atleisti yra lengviau, ne 
kaip užmiršti.

Nepažįstamas šuva ir ne
pažįstamas žmogus lygiai 
gali būti pavojingi.

Fanatizmo ir fanatiko iš
mintingas asmuo saugojasi, 
kaip choleros.

Neužtenka tik mokėt skai
tyti; reikia mokėt skaityti 
tarp eilučių.

Kas pats dirba daug, tas 
[ir kito darbą tinkamai įver
tina. 

I
-

Dinamitą išrado Nobelis. 
Ir tas jo išradimas nužudo 

I žmonių daugiau, negu No- 
I helio prizai pajėgia jų iš- 
[kultūrint. Tačiau tai yra 
logiška—pagal civilizaciją.

Niekšui visuomet yra di
delis džiaugsmas kitą ma
tyti nelaimėje.

Pr. Krienas.

PROTEINAI IR JU 
i SVARBA SVEIKATAI

—
Mėsa, kiaušiniai, pienas 

pamatiniai yra proteinai, 
kitaip sakant, baltyminiai 
valgiai. Neperseniai būdavo 
tvirtinama, kad žmogui esą 
nesveika daug proteinų nau
doti. Bet pastaraisiais lai
kais mokslininkai atrado ir 
patikrino, kad geriau yra 
daugiau proteinų-baltimių, 
negu permažai. Rutgers U- 

1 niversiteto gyvybinių tyri- 
tnėjimų skyrius teigia, jog 
proteinai gali būti taip 
svarbūs kovai prieš ligas ir 
kūno stiprinimui, kaip ir 
vitaminai. To universiteto 
mokslininkai ilgais bandy- 

[mais šunų atrado, kad jei
gu šunes gauna permažai 
proteinų, tai lengvai suser
ga gerklės ir inkstų ligo
mis. Jie pagamino ir tam 
tikrą proteinų skystimą 
švirkšt nusilpusiems bei 
sergantiems gyvuliams tie
siog į kraują; ir atrado, 
kad proteinų skystis stipri
na ir gaivina šunis. Skys
timas cheminiais būdais iš 
anksto “suvirškintas.” Tie 
mokslininkai spėja, kad to
kių proteinų švirkštimas į 
kraują sužeistiems bei su
si rgusiems kariams gal taip 
pat padėtų jiems gyti.

J. C. K.

Talkininkų lakūnai 3 die
nas paeiliui pleškino vokie
čius Ruhr srity j.



Ketvirtas puslapis

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
•

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 4789 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 49 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ASCOT BAR & GRILL, INC.
49 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1035-41 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS CESTONE 
(Sun Crest Tavern)

1035-41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. T
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an<J liquor a£ retail under 
Section 107 of the Alcoholic Ęeverage Control 
Law at 3294-6 Atlantic Avenue,’ Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS 
(D-B-A The Logan Inn)

3294-6 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JENNIE HONIG
(Brighton Beach Wines & Liquors) 

508A Brighton Beach Ave., B’klyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 62 Willoughby Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIRIAM ROSENTHAL & 
GEORGE BERNSTEIN 

(The Willow Rest.)
62 Willoughby St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 119 Belmont Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4800 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 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed
on the premises.

GEORGE MASCHE 
(Silver Moon Bar & Grill)

7 Greene Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 63 York Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. HAGQERTY
63 York St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7378 has been issued to the undersignd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2863 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER, EXEC. 
(Estate of Simon Rascher)

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9314 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARDE
9314 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. A

_____I, ♦

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4804 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN FABER
4804 Ave. N, Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is Ivereby given that License No. 
RL 3456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
,Law at 13 Moore St., & 20-22 Leonard St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CAESAR MALAWSKY 
(Leo’s Bar & Grill)

13 Moore St., 
20-22 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 
EVA MELLN1K & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2243 Kimball Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino) 

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 767 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., ,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALSTER PAVILION, INC.
29 Rock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 375 — 9th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS DOCKERY
375—9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 755-9 McDonald Ave., & 101-03 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave.,
101-03 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6360 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5517 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOG CABIN BEER GARDEN. INC. 
5517 — 18th Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HERMAN JAEGER & ALBERT E. CONTI 

(Club 880)
880 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1866 has been isiued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 224 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SPOLLEN
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2068 hast been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1439 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS. M. GILLESPIE
1439 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 74 Rochester Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA 
(Rochester Tavern)

74 Rochester Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 776 has been issued to the undersigned 
tK sell beer and wine at retail under Section 
107s of the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Utica Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE FISCHETTT 
(Utica Pizzeria, Rest.)

Ill Utica Ave., Brooklyn. N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2123 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY DI LUCA 
(Jean’s Clam Bar)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 324 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4113 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO CARLO
4113 — Ave. U. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Van Brunt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. «

NELLIE ZYMBOROWSKY
291 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6813 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRED W. DREWES & WM. C. DRE WES 

(D-B-A Drewes Bros.)
6813 4th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 59 Rapelye Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRACE BOUNO
59 Rapclye St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELNIA MAZZEO
1522 Bergen St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 256 has been issued to the undersigned
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
151 Meeker Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

IRVING 
151 Meeker Ave.,

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

FLAMM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the .undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8702 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLY AVRUTIS
8702 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PASQUALINA FRAZETTE
120 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1180 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4819 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN SPANIER
4819 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2188-90 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Rest.) )

2188-90 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2250 ha4 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4905 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S.-H. BAR & GRILL. INC.
4905 Church Ave., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8020 7th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS CONNOLLY
8020 7th Ave., Brooklyn, N. J. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law' at 7002 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 1291 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD
1291 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings,'to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERO SERANI
326 Pearl St.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6805 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO CHERCHI 
(Aurora Rest.)

6805 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1781 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SIMON 
(D-B-A Simon’s Liquor Corner)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 516 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPINA CERULLI
546 State St.. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1898 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2366 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1581 has been issued to the undersigned 
tot sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 423 — 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
(Bona Vita Tavern) 

423 3rd Ave., Brooklyn, N. Y, T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 — 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARGA RELT,A & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House)
384 — 5th Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1507 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2904 Stillwell Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2901 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 323 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, JR.
323 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 430 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 236 lias been issued, to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law’ at 
210 — 42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FERDINAND ELEFANTE
210 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 716 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be onsumed on the 
premises.

RICHARD LIPPERT 
(Black Eagle Tavern)

133 Irving Ave., Brooklyn, N.. Y.

; NOTICE is hereby given that License No. 
j CL 296 has been issued to the undersigned 
i to sell beer, wine and liquor at retail under 
' Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Law at 735-41 6th Street, Borough of 
1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC.
I 735-11 65th St., Brooklyn. N. Y. T—

NOTICE is hereby given that License No. 
1 CL 190 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Law at 215 — 60th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES, INC.
215 — 60th St.. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2953-55 Gravesend Neck Road. Bo
rough of Brooklyn, Caunty of Kings, to lie 

I consumed on the premises,
CONNELL BOYLE & 
JOSEPH I). MINER 

(Marine Park Bar & Grill) 
| 2953-55 Gravesend Neck Rd., B’klyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2168 has been issued tb the undersigned 

■ to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1 Law at 36 Morrell Street, Borough of 

Brooklyn, County of Kings," to be consumed 
I on the premises.

CHARLES WOLFMAN & PHILIP PRESS 
j 36 Morrell St., Brooklyn, N. Y.
| NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 5796 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
| Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Į Law at 397 Tompkins Avenue, Borough of 
j Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM RATNER
I 397 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

— —-------- ——. —-——
NOTICE is hereby given that License No. 

I RL 4306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WALTER GOLDSTEIN & 
I). JOSEPH GEORGE 
G. & G. Bar & Grill

40 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4118-20 Avenue H. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

ion the premises.
ALFRED J. GROTE

I 1118-20 Ave. H, Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given that License No. 

RL 4095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1439 Myrtle Ave. & 1352 Greene 
AveM Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALFRED VOLLMERDING 
(Greene Tavern)

1 139 Myrtle Ave.,
1352 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1818 — Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4224 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN
I 4221 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 16 1 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1551 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6911 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ERIKSON & FRITZ HOLM 
6911 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6017 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107’of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5102 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ERIKSON & FRITZ HOLM 
5102 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 DeKalb Ave., & 163 Sumner 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PAUL KATZ
(Paul’s Rest. & Bar & Grill) 

917 DeKalb Ave.,
163 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY CIUFFO 
(Homestead Rest. & Bar)

70 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 265 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ixtw at 
691 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be onsumed on the 
premises.

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 189 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD MOSS. CO.
130 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 704 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
582 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL SPRUNG
(Wilson Ave. Wine & Liquor Store) 

582 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y. A
NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1663 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORTIMER NEWMAN
1663 Sheepshead Bay Rd.. Brooklyn, N. Y. A
NOTICE is hereby given that License No. 
I, .1395 has been issued -to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
930 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3133Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WURDERMAN
3133 Fulton St., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 612 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
125 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB WAGNER
125 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y. A
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6115 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2574 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

BARNETT SUSTRIN
2571 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SCHWARTZ
194 Hoyt St.. Brooklyn, N. Y, A
NOTICE is hereby given that License No. 
L 218 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
429 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
(South Brooklyn, Liquor Co.

429 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3354 Las been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 431 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 4816 has been issued to the undersigned 
i to sell beer, wine and liquor at retail under 
. Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i Law at 93 Henry Street. Borough of

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

93 HENRY ST. CORP.
93 Henry St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 65 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 478-82 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

478-482 FLATBUSH REST., INC.
478-82 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1675 has been issued to the undersigned 
to sell .beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Jaw at 471 — 53rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ELSIE T. ANDERSON, EXEC.
471—53rd St., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
934 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SCHACHER
934 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1859 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 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
(Crescent Grill)

454 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 996 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 477 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DE MAYO
477 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wine.& liquoi’ at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. A
NOTICE is hereby given that License No. 
L 11.39 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2921 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

McLOONE, INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic BeVerage Control Law at 
306 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at
292 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the
premises. , Jam- (

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop)

292 Kingston Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 193-197 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES BUIVYDAS 
(Alliance Hall)

193-197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 50 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

VINCAS KRAUCIUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2291 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

AL’S CORNER, INC.
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2254 — 8Gth St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAROLD WEISS 
(Bay Bar & Grill)

2254 — 86lh St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 86 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCIA VON MINNEN
86 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY BEHRENS
657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH RUCINSKI
158 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unaer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAVINI’S REST., INC.
193 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RW 825 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1632 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK A. CHIANESE
1632 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

GIVE
GIVE M0R£

TO RED CROSS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7161 lias been issued to the undersigned 

'Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcqholic Beverage Control 
Law at 118 St. Nicholas Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM F. FAGAN
118 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

41 AMBOY ST., INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 — 3rd Avehue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT 
(Tony’s Rest. & Bai')

716 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
I GRAB ORIUS-UNDERT  AKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka- , 
rietas veselijom, krikštynom • 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

Z——*———————

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- 1 
še turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1578 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN
1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4754 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 Nassau Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1082 St. John’s Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITTLE INN, INC.
1082 St. John's Place, Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins 
(SHALINSKA8) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

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

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

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

DR. ZINS
110 East 16tb St, H. 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)

ITTd

g

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj’ kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Pirmadienis, Kovo 26, 1945 LaiivS—Liberty, Lithuanian Peily Penktas puslapis

Kaip Buvo Likviduota Vilijampolės Ghetto KRISLAI
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

jus varė laukan į gatvę, 
kur juos rikiavo į eiles. Nė 
žodžio nepasakydami, kur 
ir kam gyventojai varomi, 
vokiečiai neleido nieko pa
siimt su savimi. Dažnas vo
kietis liepė žydui nusivilkti 
paltą bei kitus viršutinius 
drabužius ir juos palikti 
namie. Kai visi jau buvo 
išvaryti iš namų, pradėjo 
varyti į Sąjungos aikštę. 
Čia, prie aikštės, prasidėjo 
rūšiavimas: kas dar galėjo 
būti panaudotas, kaip dar
bo jėga priverčiamiems 
darbams, tas laikinai galėjo 
likti gyvas. Rudiesiems bu
deliams vykdant tą rūšiavi
mą, buvo padegta žydų li
goninė drauge su infekcijos 
skyriaus ligoniais ir medi
cinos personalu, kurie žuvo 
liepsnose, drauge su vertin
gais medicinos įrengimais. 
Tuo laiku pasibaigė rūšia
vimas. Daugiau kaip 1,200 
žydų, jų skaičiuje apie 200 
našlaičių iš “vaikų namų“ 
drauge su jųjų mokytojo
mis ir slaugytojomis, buvo 
surūšiuoti į mirtininkų pu
sę ir juos pradėjo varyti 9- 
to forto link. Jau žinodami, 
kokio likimo sulaukiama 9- 
me forte, varomi mirti 
žmonės pradėjo bėgti iš ei
lių. Sargyba pradėjo žiau
riai mušti šautuvų buožė
mis, bizūnais.

Atrinktuosius “gyventi“ 
suvarė į Sąjungos aikštę 
ir, kai pasmerktieji buvo 
kiek toliau nuvaryti, ruda
sis korikas, SA brigaden- 

Migdomieji Milteliai 
Pavojingi Sveikatai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
moteriai ir vaikui. 1940 me- i 
tais amerikiečiai išpirko i 
jau 2,283,300,000 dožų mig
domųjų barbiturates vaistų, 
pavadintų Allonal, Lumi- ! 
nal, Seconal ir šimtais skir-, 
tingų vardų. Dabar karo 
metu, kai žmonių nervai į 
juo labiau įveržti, dar kuri 
kas daugiau tų miltelių su-. 
vartojama. Užtat vis daž
niau amerikinėje spaudoje 
skaitome, jog tas ar ta mi
rė nuo perdidelės miega
mųjų miltelių dozos.

“Smagintojai“
Žymėtina, kad šie milte

liai ne tik migdo, bet ir su
erzintus nervus ramina, 

bent laikinai. Žmogus pra
deda juos ryti todėl, kad 
nuo jų “gerai jaučiasi.“

Nuolat ir vis daugiau tų I 
miltelių naudojant, paga- 
liaus, suįra žmogui nervai. 
ir apima jį nuolatinis nusi-1 
minimas. Dėl to kai kurie 
net nusižudo.

Karo laiku labiau pritrū
kus opiumo ir morfinos 
svaigalų, daugelis pradėjo 
jų vietoj vartoti migdomuo
sius miltelius, kurie taip 
pat svaigina žmogų, smagi
na jį ir duoda jam drąsos. 
Todėl plėšikai ir kiti pikta
dariai jais drąsinasi, eida
mi į kriminalius žygius.

žaloja Organus
Perdidelis barbiturates 

svaigalų naudojimas gali 
apnuodyt ir sugadint įvai
rius kūno organus, kaip 
kad širdį, inkstus, plaučius, 
ir net beprotnamin asmenį 
pasiųsti.

Kai kurie “sliakeriai“, 
vengdami karinės tarnybos, 
rijo daug tų miltelių; dėl 
to jų širdis pertankiai pla
kė, kraujo spaudimas per- 
žemai nupuolė ir pasirodė 
įvairių kitų ligų ženklai. 
Tuo tarpu sliakeriai išsisu
ko nuo kariuomenės, iki 
vienas Georgetown Univer

fiureris, Kauno miesto ko
misaras Kramer, pasakė, 
kad Maž. gettoj įvykę “ne
leistinų dalykų“ ir todėl jis 
'likviduojamas. Jei šie, ku
rie čia yra aikštėje, laiky
sis išmintingai, tai, girdi, 
jie būsią perkelti į kitas 
getto dalis.

Aikštėje viešpatavo mir- 
i tina tyla. Laikinai išlikę gy- 
i vi stovėjo sustingę, mirti
nos baimės pagauti ir savo 

< ašarotais žvilgsniais lydėjo
■ mirti nuvaromus savo bro
lius ir seseris. Po koriko 
kalbos, sargyba pradėjo vi
sus varyti į tiltą per Pane
rių gatvę. Užeiti į namus, 

; ką nors pasiimti, nebuvo 
- leidžiama.

Lipant per stačius-tilto 
laiptus, sargyba žiauriai 
mušė ir grasino nuvaryti 
prie nusmerktųjų. Kilo di
delis sąmyšis ir žmonės 
pradėjo lipti vienas per ki
tą, stengdamiesi kuo grei
čiau palikti Maž. getto.

Po trijų dienų, kai žydų 
namai buvo visiškai apiplė
šti, ir juose liko tik sudau
žyti baldai ir nevertingi; 
daiktai, žydams buvo leista 
tik 1 vai. pereiti į Maž. get-

■ to ir iš ten ką nors pasiim- i 
|ti.

Nuo baisaus įvykio dabar 
lpraslinko virš treji metai. 
, Atėjo valanda, kai budeliai 
I susilauks, ko jie užsitarna- 
Ivo. Laisvoje Tarybų Lietu
voje prisimename nekaltas Į 

l aukas ir žinome, kad teisy-i 
be pasieks Hitlerin, žmog
žudžius. J. Garas 

siteto mokslininkas surado 
būdą, kaip pažinti, kad tie 
vyrukai svaiginosi migdo
maisiais vaistais.

Kalifornietis d a k taras 
William J. Stone, išsamiai 
ištyręs tų vaistų veikmę, 
neseniai šitaip įspėjo prieš 
sauvališką jų naudojimą:

“Miegas gaunamas su to
kių vaistų pagalba jokiu 
būdu negali būti vadina
mas natūraliu miegu. Pa
ėmus barbiturates migdo
mųjų miltelių, kartais pra
eina iki aštuonių dienų, kol 
kūnas nuo jų apsivalo. Jei
gu šie vaistai ilgesnį laiką 
naudojami, bloga jų veikmė 
susikaupia kūne ir žaloja 
tulus, ypač nesveikus, kūno 
organus.“

Šis daktaras ragina kitus 
gydytojus išmokt žmonių 
nervus raminti tikresniais, 
sveikesniais būdais, o ne 
migdomaisiais milteliais.

N. M.

Waterbury, Conn.
Svarbus Pasitarimas, Dalyvaus 

V. Andrulis
Penktadienį, kovo 30 d., 

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Kliubo svetainėje, 103 Green 
St., atsibus labai svarbus pa
sitarimas. Kviečiami dalyvau
ti visi dienraščių Laisvės ir 
Vilnies skaitytojai, Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Liet. 
Darb. Susivienijimo kuopų na
riai. Dalyvaus Vincas Andru
lis, Vilnies redaktorius iš Chi- 
cagos.

Prakalbų nebuvo galima 
surengti iš priežasties, kad 
daug žmonių vakarais dirba, 
taigi šaukiame šį pasitarimą. 
V. Andrulis padarys svarbų 
pranešimą tarptautiniais ir 
amerikiniais klausimais. Bus 
svarbios diskusijos. Prašome 
visus organizacijų narius ir 
dienraščių skaitytojus atsilan
kyti.

ALDLD 28 Kp. Komitetas.

Anglų lakūnai metė 11 to
nų svorio “vulkaniškas“ 
bombas į geležinkelių tiltus 
arti Bremeno.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Vilnies redaktorius, dabar 
maršrutuoja Massachusetts 
valstijoje su prakalbomis.

Ši savaitė prakalboms nėra 
labai patogi, nes tai velykinė 
savaitė, tačiau, jei tik rengė
jai apdairiai mitingus šauks, 
jie bus pasekmingi.

Gyvename nepaprastai svar
ini laikotarpį, kasdien iške
liantį naujas problemas, nau
jus klausimus, reikalingus iš
aiškinimo. Vincas Andrulis 
savo prakalbose kaip tik tuos 
klausimus ir analizuoja.

Dėl to visi raginami nueiti 
į prakalbas.

Waukegan, 111.
Po ilgo poilsio ir miego, ar, 

aiškiau pasakius, apsileidimo, 
Waukegan’o lietuviai atbudo. 
Visų pirma atgaivino mirusią 
ALDLD 140 kp. ir pasiryžę tol. 
nesiliauti darbuotis, pakol ne
prirašys vieno šimto narių! 
Toliaus aplaikytas jubiliejinis 
num. šviesos, tai tikrai ir pil
nai patenkins visus LLD na
rius, ypač Dr. A. Petrikos ta
me numery tilpęs straipsnis 
apie knygą: . “žmonės Mūsų 
Pusėje,’’ kurią parašė Edgar! 
Snow. i

Brol ir Sese lietuvi, — nega
na prisirašyti prie LLD ir už-1 
simokėti pilnai duokles; bet bū
tinai turi atsidėjusiai perskai
tyti ištisai nuo pradžios iki pa
skutinio puslapio jubiliejinį 
numerį šviesos. Daug sužinoti 
naujo, ką iki šiol nežinojai ir 
nepajėgei įsivaizdinti tos tikre
nybės, kurią pergyvena nūdie
nos viso pasaulio žmonija.

Šį sykį lai bus man leista 
viešai paačiuoti autoriams 
straipsnių, tilpusių šviesos ju
biliejiniame numery, ypač Dr. 
A. Petrikai už trumpą peržval
gą knygos turinio “žmonės 
Mūsų Pusėje.”

Ačiū nuo širdies ir iš peties 
šviesos Redakcijai.

Dr. A. L. Graičūnas.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas vienbalsiai nutarė 
dar vieniems metams pra
tęsti verstino kariuomenėn 
ėmimo įstatymą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gera šimto akrų far- 

ma su visais gyvuliais ir įrankiais. 
Farma randasi už 6 mylių nuo 
Ithaca, N. Y. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas—F. Cernevičius, 
57-23 63rd St., Maspeth, L. L, N. Y. 
Tel HA. 8-1706. (69-70)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. 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 mostl, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $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
tation. šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės 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 nuša
limo ir daugybės 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, Sta A. i 
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—Putnam St

GAUK

EXTRA RAUDO
NĮJ PUNKTŲ

EXTRA KEPSNIUI!

Extra raudonieji punktai gali 
daug patarnauti. Gauk po 2 
raudonu punktu už. kiekvienų 
savo pristatomų riebalų svarų. 
Vis Taupyk Panaudotus Rieba
lus Kovos Frontui 1

Sandėlis Knygų 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
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
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 
viekų ant pasaulio žinosi ... 20c ;

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

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

Sebūklingas Zerkiįhs .......................... 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-

ZOL1MĄ ...........  25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglį; Kalbos

be kito pagelbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

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

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ......................    80c

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bilc kokio niežulio skaudulio, I 
rožės įsikirtimų, apdogimų ir vėžio $2.25. I

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų . 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va- I 
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po J 
60c; Vandenines ir Širdies Ligos 60c; Pa- I 
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fcver) 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; Pailių 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.

BUY WAR BONDSGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’Ų’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►<□►<

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

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

RIBBq^

EXTERMINATING COMPANY
416 So. 5th Street Brooklyn, N. Y

o

Dieną ir Naktį Patarnavimas. i visas vu«
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 
į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

Visas Darbas Guarantuotas.

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. Paslmatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
skruzdės 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES ■ 
Ir kitokį brudą.

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME 

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

.NAMUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
’ (73)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
(72)

OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS
Daugmeninė groserių įstaiga.

5 Dienų savaitė.
ŠAUKITE MR. DUFFY, 
CUMBERLAND 6-6080.

. (71)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI
Daug viršlaikių 

jei pageidaujama 
BŪTINAS DARBAS

NUOLATINIS DARBAS 
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
 (77)

DIDELĖ JAPONŲ ATA
KA PRIEŠ CHINUS

Chungking. — 60,000 ja
ponų pradėjo smarkią ata
ką prieš chinus į šiaurva
karius nuo Hankowo linkui 
derlingųjų Chinijos provin
cijų. Suprantama, kad ja
ponai stengsis užgrobt 
kviečių derlių. 

War Needs Money—YOURS!

Thia war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond. <

Don't delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. 0

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI 
Lengvam fabriko darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės

STANDARD DRUG CO.
240 CENTRAL AVE.

NEWARK, N. J. 
________________________1221!

BERNIUKAI
Išsiuntimam ir Pasiuntiniai 

DALIAI IR PILNAM LAIKO
50c J VALANDĄ
Nuolatinis Darbas

IRVING MOSER CO.
Ill—5TH AVE.

____________________________ .__________  (7.3)

SIUVĖJAI i
Į

40 VALANDŲ—5 DIENŲ 
SAVAITĖ

SEZONINIS DARBAS
Kreipkitės j 

EMPLOYMENT OFFICE

Bloomingdale’s
60111 St. & Lexington Avenue

NEW YORK CITY 
_________________________________________ (76) | 

VIRTUVES DARBININKAI abclnain darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas.

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
 (76)

REIKIA VYRŲ
Gėlių auginimas iv greenhouse darbas. 
Pilnam ir daliai Įniko. Geros Algos.
SOUTH MOUNTAIN NURSERIES.

120 MILLBURN AVE., MILLBURN. N. J.
(72)

FREIGHT HANDLERS
FULL TIME

Night Work
Must be experienced at

TRUCK PLATFORM WORK 
Union Wa^e Scale.

WMC RULES APPLY.
BILKAYS EXPRESS CO.

295 MT. PLEASANT AVE.
NEWARK, N. J.

HUMBOLDT 2-0200.
(76)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

' (77)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 5 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72)

PEČKURIAI 
LAISNIUOTI 
mėsininkai

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

CHARLES MILLER & CO.
5th St. and N. Y. S. & W. Railroad

North Bergen, N. J.
■____________________________________ SM

REIKIA VYRŲ
GYVYBINIS KARO DARBAS. 

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS.

Aukščiausios galimai algos. 60 valandų sa
vaite. Vien tik dieniniai šiftai. Nuolatinis 

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC 
, taisyklių.

HARCO STEEL CONSTRUCTION CO.
1180 E. Broad St., Elizabeth, N. J.,

(73)1—.. ...............................—111 ............

SPECIALIAI VYRAI
ABELNAM VALYMO DARBUI 

LIGONINĖJE
Kreipkitės

MISS CASSIN, Executive Manager
UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

, PHILADELPHIA, PA.
(71)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFĖ- 
RAŠTININKĖ

Didelei įstaigai
5 Dienų Savaitė ‘ 

ALGA $80 
Proga Pakilimam

ŠAUKITE WALKER 5-3500
Dėl susiėjimo pasitarimui.

(73)
OPERATORES

Prie suknelių ir blouzių. sekšin darbas ar 
viso drabužio; nuo savaičių ar nuo kavalkų. 
Nuolat visų metų, gera alga. Prisilaikoma 

WMC taisyklių.
SEVENTH AVENUE SPORTSWEAR. INC.,
1160 EAST GRAND ST.. ELIZABETH. N. J. 

ELIZABETH 3-9881.
(76)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Ofiso Darbininkės 
Filing Darbininkes 

Typists
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC.

370 HAMILTON AVE. 
(kamp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860 

_____________________ ___________________ (77)

PAGELBINĖ KNYGVEDE
NUOLATINIS DARBAS

Pastovi Kompanija
Randasi Bay Ridge

SKAMBINKITE
STERLING 8-1600 

Mr. Sand
(73)

VIRTUVUS DARBININKUS abelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodama valgis ir Uniformos. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN 

___________________________________________ (77)

SLAUGIŲ
PAGELBININKĖS

Atvažiavimas iš New York Miesto viena 
valanda Long Island Gelžkeliu.

Telefonuokite AMITYVILLE 1700 
Telcfonuokite mūsų kaštu.

BRUNSWICK HOME, 
AMITYVILLE, L. I.

,_______ :________________ LZ21
TYPIST- BILLERS

Daugmeninė groserių įstaiga.
5 dienų savaitė. Gera Alga. Pageidaujama 

brooklyniečių merginų.
JOHN SEXTON & CO., 

CUMBERLAND 6-6080
(74)

MOTERYS 
APTARNAUTOJŲ PAREIGOM 

LIGONINĖJE
Ant Privatinių Aukščių 

Kreipkitės
MISS CASSIN 

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
_______________ i_______ fill

MOTERYS 
WARDV APTARNAVIMO 

PAREIGOM 
LIGONINĖJE 

Kreipkitės 
MISS CASSIN 

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
________________________ LL12

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ŠT.
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.
(72)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS 

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str., 

PHILADELPHIA, PA.
. (72)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—BERNIUKAI
LAVINTI— NKLAV1NTI 

KARO PRODUKCIJA
Pilnam ar Daliai Laiko 

53 Valandų Savaitė 
LAIKAS IR VIRŠLAIKIO 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI
5% BONŲ NAKTIMS

WORLD STEEL PRODUCTS
448 TIFFANY ST., BRONX. DAYTON 9-1500

(71)

SKALBYKLOS PAGELBININKAI
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(72)
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Laisvės Bazaras Gražiai

Pavyko
Prie dabartinių aplinkybių! 

stebėtinai daug dovanų gavo-į 
me daiktais bazarui. Ypač I 
fermeriai gražiai pasižymėjo! 
dovanomis. Prisiuntė įvairių i 
maisto produktų ir net vištie-i 
nos.

Pinigais aukų gavome $792. 
Tai dvigubai daugiau, negu 
pernai. Sudovanoti daiktai vi-, 
si buvo išleisti patenkinačiom I 
kainom pirkėjams ir bazarui.! 
Mat, visos dovanos atatiko ba-j 
zaro lankytojų praktiškam gy
venimui.

Du stambesni dalykai, kurie i 
interesavo publiką, buvo laik-! 
rodėlis ir Karinis Bonas.

Laikrodėlis $42.50
Išėjo ant No. 199
Teko A. Kalakauskienei
1938 Linden St., B’klyn.

Karinis Bonas $25
Išėjo ant No. 242
Teko Marie Rušinskas
37-30 74th Street
Jackson Heights, L.I. N.Y.
Publika bazarą lankė gra

žiai ir turėjo malonaus pasi
tenkinimo. Naujas įstatymas 
anksti uždaryti pasilinksmini-: 
mus nedaug pakenkė, šis ba-:

žaras buvo sėkmingiausias iš 
visų iki šiol buvusių Laisvės 
bazarų.

Puikiai savo triūsu pasitar
navo bazarui Moterų Apšvie- 
tos Kliubo narės. Daugelis iš 
jų prakaitavo prie karštų pe
čių gamindamos valgius. Kas 
įspūdingiausia, didelę dalį 
maisto jos pačios ir sudovano- 
jo. Publika buvo pavaišinta 
skaniais valgiais.

Ištisa eilė dienraščio gerų 
patriotų dirbo bazare per vi
sas tris dienas; geras būrys 
dirbo po dieną ar po dvi prie 
įvairių darbų. Visų vardus pa
skelbus būtų ilga eilė ir šiame 
pranešime to nepadarysime. 
Dėka gražiam bazaro darbi
ninkų triūsui, dienraštis gavo 
gražios materialės paramos.

Dėkodami bazaro komisi- 
jpms, visiems bazare dirbu
siems, norime padėkavoti ir 
visiems bazaro lankytojams, 
nes jūs, prieteliai, savo atsi
lankymu suteikėte puikią mo
ralę ir materiale paramą savo 
dienraščiui!

Laisvės Administracija.

Susilaukė Sūnaus Opera
Kovo 21 d., Williamsburg 

Maternity ligoninėje, aplankė 
“garnys” ir paliko 8 svarų 
berniuką Antanui ir Albertai 
Urbaičiams, brook lyniečiams, 
gyvenantiems 374 So. 2nd 
Street.

Šią linksmą žinią pranešė 
Urbaitienes motina, Mary 
Krunglienė. Ji sako, kad 
džiaugiasi ir Urbaičio tėvai, 
Antanas ir Ona Urbaičiai, 
taipgi brooklyniečiai. Labiau
sia džiaugiasi, tai naujagimio 
sesutė Dianę, kuri sakosi, kad 
dabar turės mažytį broliuką' 
daboti.

Vyresnieji Urbaičiai. ir drg. 
Krunglienė yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir geri rė
mėjai.

Linkime Antanui ir Alber
tai, taipgi ir Diane daug lai
mės ir džiaugsmo su nauju 1 
šeimos nariu.

L. K. B.

Veteranams Jieško 
Apartmentų

Joseph Platzker, visuome
nei gyvenamų butų priežiūros 
viršininkas, pereitą ketvirta
dienį per spaudą ir radiją .at
sišaukė į visuomenę padėti su
rasti moderniškus, tinkamus 
butus sugrįžtantiems iš karo 
veteranams su jų šeimomis.

Vien tos įstaigos žinioje esą 
1,400 veteranų šeimų, lau
kiančių patalpų. Daleistina, 
kad neturinčių buto yra daug 
daugiau. Paprastai į vyriausy
bines įstaigas kreipiasi žmo
nės tik tada, kada nepavyks
ta ko nors atrasti savomis pa
stangomis. Pranešimus prašo 
priduoti 1 E. 44 St., New Yor
ke, arba telefonuoti MUrray 
Hill 2-4310.

Greta jau pirmiau turėtų 
savo repertuare operų, “La 
Boheme,” “Traviata,” “Manon 
Lescaut,” “Cavalleria Rustica- 
na,” “Pagliacci” ir “Gipsy 
Baron,” City Center Opera 
Company pridės dvi kitas — 
“The Flying Dutchman” ir 
“Faust.”

LASZLO HALASZ 
Miesto Centro Operos 

direktorius
Miesto Operos Kompanija 

savo aktoriuose turi paskelbu
sių artistų ir vis dadeda naujų 
augančių žvaigždžių. O tikietų 
kainos popūliarės, ne aukš
čiau $2.40, pradedant nuo 60c 
(įskaitant taksus).

šiuo tarpu (su ateinančiu 
pirmadieniu) miestavas teat-, 
ras savo programoje turi Pu
litzer Prizu apdovantą veika- 
lą'-komediją “You Can’t Take 
It With You” — su savim ne
nusineš!. Bus tik 17 perstaty
mų su šeštadienių ir -sekma
dienių popietiniais (matinees).

Lietuviai Gražiai Remia
Raudonąjį Kryžių

Pereitą savaitę jūsų repor
teriui vėl taikėsi proga at
lankyti Raudonojo Kryžiaus 
Williamsburgo 85-to Precink- 
to centrą, esantį 239 Graham 
Ave. Teko pamatyti lietuvių 
organizacijų ir atskirų darbuo
tojų suneštų aukų rekordus.

Iki kovo 20-tos sunešta bu
vo $485.78 (neskaitant aukų 
dėžutėse, kurios atidaromos 
tik nuvežus į centralinę viso 
miesto raštinę, nes tam dar
bui čionai nėra pakankamai 
vietos). Tai dar ne viskas, šio 
precinkto darbo vedėjai sake, 
jog virš desėtkas atskirų dar
buotojų ir kai kurios įstaigos 
bei organizacijos dar turi na
riniu kortų ii- aukoms rinkti 
blankas.

Viena iš tų įstaigų yra Lais
vės raštinė, 427 Lorimer St. 
Pranas Buknys sakė jau turįs 
stambių aukų nuo kai kurių 
biznierių. Visus per jį davu
sius aukas jis paskelbs vajui 
pasibaigus.

Labai daug lietuvių yra au
koję ne mažiau $1, kas jiems 
suteikia narystę Raudonajame 
Kryžiuje iki sekamų metų' ko
vo 1-mos. Tarpe pasimokėju- 
sių į Raud. Kryžių duoklęs per 
mūsų organizacijų darbuoto
jus yra:

Per Antaną Balčiūną (dir
bo varde šv. Jurgio Draugys
tės, kurios vardu jam buvo pa
siųsta blanka) $13.15. Auko
jo: C. ir J. Anskiai $5. Po 
$1 : A. ii- Mildred Ibanez, J. 
Ibanez, A. Balčiūnas, J. Ste
ponaitis, K. Grybas, J. Gai
lumas, A. ir M. Balčiūnas. 
(Kitos aukos smulkesnės. Re
port. pasižymėjo tik narius, 
aukojusius ne mažiau $1.)

Per dienraštį Laisvę $28. 
Pridavė Mary Sinkevičiūtė. 
Aukojo po $2: John Gaitis, 
Marge Jasulonis, Mr. ir Mrs. 
John Stokes, V. Rudaitis.

Po $1 :Anna Dobinis, W. 
Mikulėnas, Agnes Grubb, A. 
Kunevičienė, S. Wyzo, Vin
centa Hilliard, Mary žvirblis, 
V. Jankauskas, Elzbieta Goš-

kauskaitė, E. Gasiunienė, J. 
Gasiunas, C. V id ik as, Ch. Bal
čiūnas, K. Juknis, M. Krauja- 
lis, K. Sukackienė.

Per E. Gasiunienę $13.30. 
Aukojo: A. Zizas ir Ch. De
gutis po $1. Kiti — kitatau
čiai.

Per Joną Grubį $28.25. Au
kojo: K. Chychota $3. A. 
Kundrotą $1.25. Po $1: A. 
Karch, J. Baležentis, G. Got- 
tesman, S. Veschinsky, Eva 
Gozbecki, Sue Pranaitis, Min
nie Patelo, Eva Karpavich, K. 
Urbonas, Anna Zakar, Vero
nica Boss, Anna Jones, Anna 
Griškus, Rose Dugan, Mary 
Waiksnis, Julia Paris, Anna 
Arminas, K. Chepinsky, J. 
Wocnek, V. Bartoshek, L. 
Walker, II. Poškus, A. Dock is, 
A. Zambar.

J. Grubis pasidarbavo šapo- 
je ir kitur tarp savo draugų.

Frank Reinhardt pasidarba
vęs šapo j e — Yuškevičiaus, 
Patapo, Dobos — ir atnešęs 
$40.80. Aukojo: S. Rachalis ir 
A. Gubas po $2. Po $1 : F. 
Reinhardt, P. Gustaitis, K. 
Bekešius, M. Balčiūnas, M. 
Kraujalis, C. Vilkas, J. Pa- 
tap, F. Lack, J. Kazlauskas, 

Į F. Butalauskas, F. Ippolito, A. 
i Zailskas, A. Artuch, D. Use- 
nas, F. Yasus, A. Laukaitis, J. 

ĮBaluka, P. Belocone, P. Sen- 
I kevich, J. .Rimza, W. Dc/ba, 
į P. Valaitis, A. Balskis, P. 
! Yuškevich, C. Ungurath, J. 
I Cedron, S. Daubai*, A. Verku- 
i tis. Kitos aukos smulkesnės.

Per Johanną Marcinkienę 
$21. Aukojo: Marčiukienė $2. 
Po $1 : R. Virbukas, J. Neck
worth, M. Kasparaitis, E. Lau
kaitis. Kitos smulkios ar nuo 
kitataučių.

Per Ęetrą Šolomską $7.80. 
Aukojo po $1 : P. šolomskas, 
F. Grisaitis, Ruth Balčiūnas, 
M. Armiskas, A. Vaitekūnas. 
Kitos smulkesnės ir nuo kita
taučių.

Blanche Senkevičienė prida
vus $4.80. Surinkus einant po 
namus tarp kitataučių.

Elzbieta Kasmočienė surin-1 A {varin Daw Vioni) 
lais'tarp kitataučiu $9 ir dviHlIdUU Vdl “ Wild 
pilnas dėžutes smulkių.

Per S. Sasną $32.68. Auko
jo po $5; J. Čaižąs, Sasna. Po 
$2: Slipthook, Mr. ir Mrs. J.
Kavaliauskas, Blanche . Kra
mei* Sodaičiai (per Shulman). 
Po $1 : A. Balcan, A. Scanlon, 
U. Polis, M. Rinkevičienė, V. 
Balkus, A. Plioraitienė (per 
.Kulikienę). Kitos smulkios ar 
nuo kitataučių.

čionai, kaip jau minėta, pa
žymėjau tik pasimokėjusius 
nario duoklę, ne mažiau $1, 
taipgi tiktai aukavusius per 
lietuvių organizacijų darbuo
tojus ir įstaigas, esančias 85- 
me Precinkte, kuriame randa
si visų didžiųjų lietuvių orga
nizacijų centrai — Piliečių 
Kliubas su jame esančiomis 
draugijomis, taipgi Laisvės sa
lė su joje turinčiomis patal
pas draugijomis.

Sekamas Punktas
Smagu buvo matyti, kad 

lietuviai gražiai pasirodė ir 
dar pasirodys. Kovo- 26-tos va
karą darbuotojai vėl susirinks, 
suneš daugiau aukų. Linkėti
na, kad suneštų nemažai. Kad 
mūsų lietuviškieji centrai būtų 
žinomi savo susiedijoj ne vien 
tik kaipo taškai, užimantieji 
85-me precinkte vietą prie 
tam tikrų gatvių, bet žinomi 
visam distriktui, kaipo atsižy- 
,mėję patrijotišku darbu. Tuo- 
mi nenoriu pasakyti, kad mū
sų žmones būtų pirmiau nesi- 
darbavę ar neaukoję. Lietuviai 
visuomet duosnūs, visuomet 
darbštūs. Daug esame nudir
bę, daug aukoję. Bet šį kartą 
mūsų darbas bus labiau įma
tomas dėl to, kad dirbome la
biau organizuotai ir per savo 
susiedijos distriktą, kaip jau 
seniai daro kitos tautinės gru
pės. Rep.

PIRKITE KARO BONUS

PRANEŠIMAI
Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
Now York, has registered its trade
mark “Dolly” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

Veislę Cukry Nai
kinančių Žiurkių

rą, Tom Mooney Hall, New 
Yorke. Rankiotą rengė žymūs 
unijistai ir šiaip visuomeninin
kai paminėjimui Tosterio 50 
metų jubiliejaus vadovybėje 
darbo žmonių ir abelnai bau-

Viena didžiausia, aršiausia 
cukrų naikinančia žiurke yra 
žinomasis juodasis turgus, no
rįs tiesioginai pasipelnyti, par
duodant cukrų aukštesnėmis 
kainomis, negu vyriausybės 
leista.

Pereitą ketvirtadienį polici
ja Bronxe, 1554 St., Lawrence 
Ave., atrado kitos veislės žiur
kę. Ten rado milžinišką krū
vą prikrautą maišų cukraus, 
kožnas po šimtą svarų. Kal
nai cukraus jau buvo suvarto
ta užraugimui 3,000 galionų 
brogos, darymui slaptos deg
tinės. Federaliai agentai tą 
marmalą išvertė į gatves, va
ryklos kubilus konfiskavo, ži
noma, ir nesugadintojo cuk
raus ten nepaliko.

Savininkais to bravoruko 
esą Amedo ir Giacomo Grot- 
ta, tėvas ir sūnus, taipgi Ah- 
thony Barenco, žentas.

Ar jūs manote, kad Roose- 
velto ar LaGuardijos adminis- 

i tracija arba Kainų Kontrolės 
; Administracija tokįos vietelės 
savininkams ir jų sėbrams pa
tiks! Nereiks tų baikų. Jie vi
sa gerkle bliaus prieš padariu
sius tvarką.

Tosterio Pagarbai Ban- 
kiete Trūko Vietos

Dar pradžioj šios savaitės 
! pritrūko bilietų William Z. 
Fosterio pagarbai surengtam 
bankietui kovo 23-čios vaka

ri i es judėjimų. Foster is yra 
Komunistų Politinės Sąjungos 
vice-prezidentas.

Komercinė ir industrijos di
vizija Manhattan e padidino 
savo kvotą Raudonajam Kry
žiui. Iki pereito ketvirtadienio 
jie buvo jau sukėlę $8,824,- 
()()(). Nusitarė viso sukelti $12,- 
500,000.

Jeigu prausimasis ką nors 
reiškia, tai bile koks gumas 
turėtų būti švarus iš švariau
sių produktų — vieno tono 
dirbtino gurno pagaminimui 
esą reikalinga perlįsti 85,000 
galionų vandens.

Virš 250 vaikų buvo išves
ti iš mokyklos 141, West 58th 
St., New Yorke, iškilus gais
rui nevartojamame kambary
je. Gaisru, vaikai buvo labai 
nudžiugę. Jie tikėjosi prasidė- 
siant velykines atostogas. Ne
laimei, surasta laikina vieta ir 
vaikam prisakyta ateiti mo
kyklon.

One tablespoon c f used fat make’ 
enough synthetic rubber for twe 
gas masks. Save and turn in ever, 
drop for hundreds of industrial use*

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

2_ 4VALANDOS: o Sekmadieniais nėra valandų,b' o

Notice is hereby given that “Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man” and “Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Stampos ir Punktai
Gale šios savaitės neteks 

vertės šios stampos:
Raudonos: Q5, $5, S5. Mė

lynos: X5, Y5, Z5, A2,~B2. 
Mažai kas turės dėl to nuosto
lio, nes didžiuma jau seniai 
jas suvartojo ir užmiršo.

Balandžio 1-mą įeis galion 
sekamos stampos:

Raudonos: K2 iki P2.
Mėlynos: T2 iki X2.

Cukraus stampa 35 gera 5 
svarams iki birželio 2-ros.

Batams tebėra galioje tos 
pačios — lėktuvinės stampos 
1, 2 ir 3, trečioj knygelėj.

Netikusi Dešra 
Susargdino

Mieste užpereitą savaitę 
buvo paskleista netinkamai 
pagamintos dešros (mett- 
wurst). Joje mėsa buvusi už
krėsta trichina. Nuo tos deš
ros per savaitę raportuoti 47 
susirgimai trichinosis.

taut, A. Guogienė, Nežinomas, Į 
J. Pužauskienė, S. Sasna, Ma-| 
ry Sineus, Lillian Belte, S. i 
Snyder, A. Bimba, C. Belte, 
J. M. Purvėnai, S. Brusokas.

Per Katriną Petrikienę pri
duota $26. Aukojo: Dr. A. 
Petriką $10. K. Petrikienė $5. 
Mike Petrauskas $3. Kitos au
kos smulkesnės arba nuo ki
tataučių kaimynų.

Per Oną Depsienę priduota 
$20.75 Aukojo: Stanley Rut- 
kūnas $3. K. Deps $1.50. Po 
$1: Zabarauskas, Strumskis, S. 
Vadvilavičius, Binnie Depsiu- 
tė, A. Šatkauskas, Ona Tita
ms. Kitos aukos smulkesnės ar 
nuo kitataučių.

Per J. Gasiuną $15.00. Au
kojo:. Anne Jakštis $5, V. 
Bunkus $2. Po $1: B. Kala-

PARDAVIMAI
Parsiduoda Piano-Accordian, ma

žai vartotas. Prieinama kaina. Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašyti 
arba asmeniškai kreiptis po 304 So. 
3rd St., (apt. 10), Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti prie 

Lunch Counter (vąlgių bufeto) ir 
taipgi abelnai pagelbėti restaurante. 
Kreipkitės pas Louis Aleksiejų, 
33 Hudson Ave., Brooklyn, N, Y.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* au naujaueiaia {taisynaia.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
? 949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842
1

1 Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Blossom” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į ^Rare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos KalmcHi

, 306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Floyd Bennett Field perei
tą pirmadienį buvo beveik pa
plūdusi krauju — būtų paplū
dusi, jeigu tiek kraujo būtų 
išlieta ant žemės. 527 kariš
kiai. ir civiliniai stoties tarnau
tojai davė kraujo Raudonajam 
Kryžiui.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku.

411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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
tomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

ISP LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKuNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktj apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

mn

ROBERT LIPTON, Jeweler
MlUUII

H17I

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

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

Turime ekspertus taisymui laikrodžių

VERI THIN RYTHM...t74«w^ Pr.ci.io.

movement Smartly ityUd y.llow

701 Grand St.
TW. ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




