
KRISLAI
Vistiek Jiems Naciai 

Išganytojai.
O Tik Neseniai Bažijosi.
Budeliams Krinta Galvos.
Patarimas Geras, Bet

Nepilnas.
Rašo A. BIMBA

Pasiskaitykite sekamą:
“Jei karas tarp Vokietijos 

ir Rusijos nebūtų šitų depor
tavimų sustabdęs, tai, gal būt, 
pusė Lietuvos gyventojų būtų 
atsidūrusi už Uralo kalnų — o 
j jų vietas Lietuvoje bolševi
kai būtų atsiuntę gyventi kal
mukus, kirgizus, samojiedus, 
čuchčas ir kitokius ‘sovietų 
kultūrai* tinkamus elemen
tus.**

Bet, ot, “ant laimės ir gar
bės,“ naciai užpuolė Sovietų 
Sąjungą, pasigrobė Lietuvą ir 
ją “išgelbėjo nuo kalpiukų, 
kirgizų ir samojiedų.“ Todėl, 
žinoma, naciai yra Lietuvos iš
ganytojai.

Kas taip rašo ir nacius gar
bina? Ogi tie patys didvyriai, 
kurie šaukė prieš du metu at
virai : “three cheers for Hit
ler and his legions.” Taip rašo 
ne kas kitas, bet tas pats Gri
gaitis, liepos 8 dienos Naujie
nose.

Pacitavau jį žodis žodin, tai 
negalės sakyti, kad jo mintis 
iškraipyta.

Kas jam davė progą taip 
rašyti ir džiaugtis? Ogi pra
nešimas, kad naciai išdeporta- 
vo Vokietijon į vergiją 250,- 
000 Lietuvos žmonių. Vietoj , 
jTfbs už tai pasmerkti ir pa
kelti protestą, Grigaitis, kaip 
matote, apmelavo ir išplūdo 
Sovietų Sąjungą.

Iš to jo melo ir tirados, iš
vada gali būti tiktai viena: 
Naciai, išgelbėję Lietuvą nuo 
kalmukų, kirgizų ir samojie
dų, turi pilną teisę dabar vež
tis lietuvius vergi j on ir jų vie
toje Lietuvoje kolonizuoti sa
vuosius kryžiuočius.

Argi tuos “civilizuotus“ kry
žiuočius sulyginsi su tais “lau
kiniais kalmukais, kirgizais ir 
samojiedais,“ kurie tinka tik
tai “sovietų kultūrai“ ?

Bet tik prieš dvi dienas (lie
pos 6 d.) tas pats nacių pro
pagandos šinkorius, tose pa
čiose Naujienose susiriesdamas 
bažijosi ir mušėsi į krūtinę, 
kad jis niekados nesąs gyręs 
bei garbinęs nacių.

Kai Grigaitis garbina na
cius už išgelbėjimą Lietuvos 
nuo kalmukų ir kirgizų, tai iš 
Lietuvos ir kitų okupuotų 
kraštų ateina visai kitos nau
jienos. Ten gestapo agentai, 
tie “Lietuvos išganytojai,“ ma
tyt, turi didžiausios bėdos.

Per paskutinius keturius 
mėnesius okupuotuose kraštuo
se slaptai nusirito galvos nuo 
pečių 504 gestapo viršinin
kams. Nepaisant keršto ir ma
sinio civilių žmonių žudymo 
Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijo
je ir kitur, tų kraštų žmonės 
neklauso Grigaičio patarimo ir 
nepripažįsta nacių savo išga
nytojais bei išgelbėtojais, ale 
gaudo juos ir be pasigailėjimo 
naikina, kaip pikčiausias gy
vates.

K. J. Paulauskas Tėvynėje 
(liepos 9 dieną) šaukia į lie
tuvius:/ “Būkime ’atsargūs!” 
Jis pataria jiems daug neple
pėti, su nežinomais sutvėri
mais nesikalbėti ir nedraugau
ti, nes per žioplumą galima 
išduoti Amerikos karinius se
kretus nacių agentams.

O kad naciai turi čia agen
tų, kurie landžioja tarpe žmo-
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ROOSEVELTAS OFICIALIAI NEPRIPAŽĮSTA 
FRANCŪZĮJ KOMITETO TAUTAI LAISVINI

Sovietai Sunaikino 
42,000 Vokiečių 

Per 6 Dienas
Maskva, liep. 11. — So

vietiniai kovotojai per še
šias paskutines dienas už
mušė 42,000 vokiečių, sunai
kino bei išmušė iš veikimo 
2,348 nacių tankus ir nušo
vė žemyn 904 jų lėktuvus.

Bielgorodo srityje hitle
rininkai, versdamiesi per

Amerika Apginkluos 3 
Šimtus Tūkst. Prancū

zų Šiaur. Afrikoje
Washington. — Genero

las Giraud, Šiaurinės Afri
kos francūzų komandierius, 
pareiškė:

“Aš padariau sutartį su 
prezidentu (Rooseveltu), 
kad 300 tūkstančių/ francū
zų kariuomenės (Šiaurinėje 
Afrikoje) bus apginkluota 
amerikiniais ginklais.”

Giraud sakė, jog apsidir
bus su Hitleriu-Mussoliniu 
Eūropoj, šie francūzai iš
vien su amerikiečiais kovos 
ir prieš Japonija.

Dar Ne Antras Frontas
Maskvos radijas gyrė tal

kininkų žygį prieš Siciliją, 
bet pažymėjo, jog tai dar 
nėra tikras antrasis fron
tas.

New Yorko W0R radijo 
komentatorius šeštadienį 
pabrėžė, jog įsiveržimą Si- 
cilijon negalima vadinti an
truoju frontu.

Pirmas Viešas Franc. Komu
nistų Laikraštis Alžyre

London. — Leidžiama 
francūzų komunistų savait
raštis Liberte (Laisvė) Al
žyre, Šiaurių Afrikoje. Tai 
dar pirmas viešai pasirodęs 
komunistų laikraštis fran
cūzų valdomoj žemėj nuo 
karo pradžios.

Liberte redaktorius yra 
Florimond Bonte, Franci- 
jos seimo narys. Jis 1938 
m. lankėsi Jungtinėse Vals
tijose kaipo francūzų Liau
dies Fronto atstovas ir da
lyvavo tuometiniame Ame
rikos Komunistų Partijos 
suvažiavime.
nių ir gaudo žinias, išsitari
mus, ' informacijas, tai niekas 
negali užginčyti.

Paulausko patarimas geras 
ir sveikas, tiktai nepilnas. Jis 
kartu turėjo nuoširdžiai pa
tarti savo kolegoms iš Tėvy
nės, Vienybės ir Naujosios Ga
dynės daugiau nebešinkavoti 
nacių propagandos. Tuomi jie 
žemina ir į pavojų stato ne 
tik lietuvius, bet ir visą Ame
riką.

savo lavonus, vienur kitur 
įvarė negilius kylius į So
vietų apsigynimo linijas; 
bet raudonarmiečiai nušla
vė daugumų tokių pirmiau 
įvarytų kylių.

Sovietai atlaiko visas sa
vo pozicijas tarp Kursko ir 
Oriolo.

Tūli Anglai Sako, Kad 
Anglija Politiniai Pa

siduoda Amerikai
London. — Darbietis an

glų seimo atstovas An. Be
van, rašydamas savo sa
vaitraštyje Tribune, dejuo
ja, kad dabartinė Anglijos 
valdžia^ girdi, pasiduoda 
Jungtinėms ’Valstijoms ir 
tik seka Amerikos politiką. 
Bevan sielojasi, kad, esą, 
Amerika šeimininkauja vi
soje politikoje kas liečia 
Šiaurinę Francūzų Afriką 
ir santykius su Franci ja. 
Bevan bijo, kad ten neįsiga
lėtų, girdi, amerikiečių biz
nio politiką, paneigiant de
mokratijos dėsnius.

Panašiai rašo ir anglų 
žurnalas Spectator. Jis nei
gia ir atsilankymą Wash- 
ingtonan generolo Giraudo, 
vyriausio francūzų koman- 
dieriaus Šiaurinėje ir Va
karinėje Afrikoje. Specta
tor išvedžioja, kad Ameri
kos valdžia, pasikviesdama 
Giraudą, esą, taipgi sten
giasi pakišt koją Anglijos 
įtakai tarp francūzų.

Tik Nugramzdinus Ke
turis Japonų Laivus, 

Helena Pati Žuvo
Ramusis Vandenynas. — 

Iš talkininkų fronto prane
šama, kad Amerikos šar
vuotlaivis Helena nuskandi
no bent du japonų šarvuot
laivius ir du kitus karinius 
laivus-naikintuvus pirma, 
negu tas amerikinis šar
vuotlaivis buvo pats nus
kandintas, Kula Įlankos 
mūšyje, ties New Georgia 
ir Kolombangara salomis. 
Ten amerikiečiai viso su
naikino devynis iki vienuo
likos japonų karinių laivų, 
o prarado tik vieną Heleną.

Neoficialė žinia sako, kad 
šarvuotlaivyje Helenoje tuo 
laiku buvę apie 1,200 jūrei
vių, ir daugiau kaip pusė jų 
išgelbėta.

Amerikiečiai atkirto ja
ponus Mundo j, New Geor
gia saloj, nuo reikmenų ga
vimo.

Washington. — Pasikal
bėjime su laikraštininkais 
prezidentas Rooseveltas nu
kreipė šalin jų klausimus 
dėl to, ar prezidentas pri
pažįsta Francūzų Komite
tą Tautai Laisvinti kaipo 
Francijos valdžią. Jis sakė, 
jog dabar nėra Francijos 
valstybės, nes 95 nuošim
čiai visų francūzų yra pa
jungti nacių.

Į klausimą apie pasitari
mus su atvykusiu generolu 
Giraudu, francūzų koman-

BIRŽELYJE NACIŲ SUBMARINAI MAŽAI 
TEKLIUDĖ TALKININKU LAIVAMS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos val
džios savo išleistame bend
rame pareiškime sako:

“Birželio . mėnesį (š. m.) 
talkininkų laivai mažiau 
nuostolių teturėjo nuo prie
šų submarinų, negu bet ka
da pirmiau nuo to laiko, 
kai Jungtinės Valstijos įs
tojo į karą.

Prezidentas Abejoja, ar Galės Priversti 
Mainieriij Pirmininką Pasirašyti Sutartį
Washington. — Laikraš

tininkai statė klausimą 
prez. Rooseveltui, ar jis pa
naudos valdžios jėgą, kad 
priverst Johną L. Lewisą 
pasirašyt sutartį su anglia- 
kasyklų savininkais. Prezi
dentas atsakė, jog valdiška 
Karinių Darbų Taryba jau 
liepė Mainierių Unijos pir
mininkui Lewisui susitart 
su kompanijomis. O ką, 
girdi, aš daugiau galėčiau 
daryti ?

Prezidentui buvo primin
ta, jog andai jis įsakė 
Montgomery Ward ir Kom

Taisoma Alga Daugeliui 
Metalistą N. Y. ir N. J.

New York. — Šios srities 
Karinių Darbų Taryba nus
tatė, kiek algos būtinai turi 
būti mokama mašinistams 
ir kitiems metalo darbinin
kams čia ir Jersey City a- 
pygardoje. Kūrie permažai 
gauna, tiem alga bus pakel
ta iki valdiškai nustatytų 
“lubų,” o kurie gauna tiek 
arba daugiau, tų alga bus 
palikta ta patu

Šis Karinių Darbų Tary
bos patvarkymas paliečia 
pusę miliono metalistų.

Pennsylvanijoj tebestrei- 
kuoja 18,000 mainierių 
prieš 26 kasyklas. 

dierium Šiaurinėje Afriko
je, prez. Rooseveltas atsa
kė tik tiek, kad jiedu kal
bėjosi kariniais reikalais.

Tokiais atsakymais prezi
dentas stengėsi atremt kal
tinimus, kad Jungtinės Val
stijos, girdi, kišasi į politi
nius francūzų dalykus.

Francūzų Komiteto Tau
tai Laisvinti pirmininkai 
yra generolas Giraud ir 
gen. de Gaulle, Kovojančių
jų Francūzų vadas.

“Bet gana daug Ašies 
submarinų nuskandinta.

“Gegužės mėnesį buvo 
padaryta tokių didelių nuo
stolių 1 sųbpiarinams, kad 
birželyje jie beveik nekliu
dė svarbiųjų talkininkų lai
vų konvojų, plaukusių per 
Atlanto Vandenyną.

“Jungtinės Tautos šiemet 
kas mėnesį pasistatė po 
daug naujų prekinių laivų.” 

panijai pasirašyt sutartį su 
armija, ir buvo pasirašyta. 
Prez. Rooseveltas dėl to pa
stebėjo, kad jis turėjo galią 
perimt kompaniją -į val
džios rankas, bet jis abejo
ja, ar turįs panašią galią 
perimt Mainierių Uniją į 
valdžios žinybą.

Į klausimą, ar reikia ko
kio įstatymo, kurį galima 
būtų panaudot prieš nesi
laikančius su samdytojais 
mainierius, prezidentas nu
rodė į neseniai kongreso iš
leistą įstatymą prieš strei
kus, pagal Smitho-Connally 
bilių.

Dar 1,000 Toną Bombų 
Cologne, Vokietijoj

London. — Anglai ir ka
nadiečiai lakūnai naktį iš 8 
į 9 liepos vėl paleido dau
giau kaip tūkstantį tonų 
bombų į Cologne, buvusį 
miliono gyventojų miestą, 
karinių fabrikų centrą, va
karinėje Vokietijoje.

Tai buvo jau 119-tas an
glų oro-žygis prieš Cologne. 
Šiuo atveju naciai nukirto 
žemyn tiktai aštuonis anglų 
bombanešius.

Ankara. — Pranešama, 
kad italų submarinas nu
skandino nedidelį motorinį 
Turkijos laivą Viduržemio 
Jūroj. , ii.

Talkininkai Žygiuo
ja Vis Pirmyn Italu 

Saloj Sicilijoj
Šiaur. Afrika, liep. 11. — 

Amerikiečiai, anglai ir ka
nadiečiai, nugalėdami italų 
pasipriešinimus, triuškinda
mi jų apsigynimo linijas, 
grumiasi pirmyn ir pirmyn 
Sicilijoj, didžiausioj italų 
saloj, kurią tik dviejų my
lių pločio jūros “rankovė” 
teskiria nuo pietinės Itali
jos.

Įsiveržimą talkininkai 
pradėjo šeštadienį 3 vai. iš 
ryto ir per trejetą valandų 
iškėlė krantan visą kariuo
menę iš šimtų savo trans
portinių ir karinių laivų ir 
didelių motorinių valčių. 
Tie laivai atplaukė 90 my
lių iš Tunisijos.

Angliją ir Amerikos ka
ro laivų įtortilerija ir pulkai 
lėktuvų ©ridengė lipančius 
krantan Jamerikiečius, ang
lus ir frįancūzų ir kitų tal
kininkų dalinius.

Įsiveržimas buvo padary
tas į šimto mylių ilgio pieti- 
niai-rytinius Sicilijos pajū
rius; ir- talkininkai, daužy
dami ir .sprogdindami prie
šų fortus ir kitus apsigyni
mus, tuojau ėmė žygiuoti 
pirmyn.

Tuo tarpu amerikiečių ir 
anglų bombanešiai visu įtū
žimu pleškino fašistų ka
riuomenės pasitraukimo 
kelius, liekamąsias Ašies 
lėktuvų aikštes ir kitus ka
rinius taikinius, o kiti šim
tai talkininkų lėktuvų nu
leido žemyn savo parašiu- 
tistus į italų užnugarę, kad 
užimtų bei sunaikintų prie
šų lėktuvų stovyklas, gele
žinkelių I stotis ir kitus ka
rui svarbius pastatus.
Įsiveržimas padarytas vy

riausioje amerikiečio gene
rolo Eisenhowerio koman
doje.

Patys,> Ašies radijai pri
pažįsta, ’jog talkininkai už
ims ne tik Siciliją, bet ir ki
tą stambią Italijos salą Sar
diniją. O iš Sicilijos jau 
lengvas įsiveržimas per 
siaurutį vandens ruožtą į 
pietinę Italiją.

Sicilija yra kalnuota sa
la, 9,926 ketvirtainių mylių 
ploto, ir dar neseniai ji tu
rėjo 4 milionus gyventojų. 
Sicilijoje, tarp kitko, yra 
gausingos sieros kasyklos, 
o siera reikalinga amunici
jai.

Skaičiuojama, kad Mus- 
solinis turi 300 iki 400 tūk
stančių kariuomenės toje 
saloje. Tarp jų esą ir šiek 
tiek vokiečių.

ĮSIVERŽIMAI KITUR
Atsakingi karininkai bei 

politikai Washingtone išsi
reiškė, kad neužilgo bus da

roma įsiveržimas į pačią 
Italiją. Tūli kariniai žino
vai Londone teigė, kad tal
kininkai siųs savo armijas 
ir į kitus Ašies valdomus 
kraštus pietinėje Europoje. 
Panašiai kalba ir Associat
ed Press pranešimas iš tal
kininkų štabo Šiaurinėje 
Afrikoje.

Jungtinės Tautos viso tu
ri milioną kariuomenės 
Šiaurinėje Afrikoje ir tik 
dalį tos kariuomenės tenau
doja kovai Sicilijoje.

Roosevelt Sako: “Pra
džia Pabaigos Ašiai”
Washington. — Per pokfc 

lį Baltajame Rūme, suruoš
tą francūzų generolui Gi- 
raudui, prez. Rooseveltas 
pareiškė, jog įsiveržimu į 
Siciliją yra padaryta “pra
džia pabaigos” fašistinei 
Ašiai Europoj; o toliau bus 
daroma kiti žygiai, kuriais 
bus laisvinama Francija ir 
“šalin nušluota Vokietija.”

Prez. Roosevelt© Užti
krinimas Popiežiui

Washington.—Prez. Roo
seveltas pasiuntė kablegra- 
mą popiežiui Pijui, užtik
rindamas, kad talkininkų 
kariuomenė nenaikins baž
nyčių ir kitų religinių įstai
gų Italijoj ir nekliudys Va
tikano, popiežiaus valstybė
lės.

Gen. Eisenhowerio Pa
reiškimas Francijai
šiaur. Afrika. — Genero

las Eisenhower, vyriausias 
talkininkų komandierius, 
kalbėjo per radiją į paverg
tos Francijos žmones. Jis 
patarė francūzams būti ra
miems, iki talkininkai pa
šauks juos išstoti veiklion 
kovon prieš vokiečius. Iš 
gen. Eisenhowerio pareiški
mo galima suprast, kad tal
kininkai gal neužilgo už
puls nacius ir Franci joje.

Naciai Padedą Italam
Romos radijas skelbė, kad 

italai ir vokiečiai įnirtusiai 
priešinasi talkininkams pie- 
tiniai-rytinėje Sicilijos da
lyje. Sako, jog ir daugiau 
vokiečių atvyksta talkon 
italams.

Anglų lėktuvai bombar
davo Gelsenkircheną vaka
rinėj Vokietijoj.
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Lenkai Fašistai Neriasi iš Kailio
Laikraštyje “PM” (liepos 7 d.) Sel- 

Wyn James duoda gana platų apibūdini
mą padėties tarpe lenkų Amerikoje. Ji
sai nurodo, kad žuvimas Sikorskio pa
gelbės fašistiniam lenkų elementui Ame
rikoje padidinti savo propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą ir Jungtines Tautas. 
Jis sako:

“Vyriausia organizacija, kuri šinkavo- 
ja nesantaiką tarpe lenkų ir rusų Jung
tinėse Valstijose, yra National Comm
ittee of Americans of Polish Descent, 
Inc., kurios vyriausi centrai randasi 
New Yorke. Šis padaras buvo sukurtas 
1940 metais. Jį sutvėrė ne amerikiečiai 
lenkiškos kilmės, bet anti-sikorskiniai ir 
anti-sovietiniai lenkai pabėgėliai politi
kieriai, kurie šion šalin pribuvo po su
griuvimo Lenkijos. Vienas iš tų arti
mai susirišusių su minėtu komitetu yra 
pulk. Ignac Matuševski, buvęs lenkų 
finansų ministeris ir vienas iš lenkų 
‘pulkininkų’, ultra-nacionalistas. Su tuo 
komitetu yra susirišus naminių fašistų 
grupė, kuri spietėsi aplinkui Pilsudskio 
diktatūrą prieš karą.”
x Matuševskio pavardė mums lietuviams 
yra girdėta. Ji keliais atvejais yra gar
siai nuskambėjus lietuviškoj tautininkų, 
klerikalų ir menševikų spaudoje. Jis 
yra ten bjauriai plūdęs Sovietų Sąjun
gą. Vadinasi, šis Matuševskis, pasak 
James, yra vienas iš tų lėtokų “pulkinin
kų”, kurie veikia išvien su fašistais.

Tasai “Nacionalis Amerikiečių Len
kiškosios Kilmės Komitetas” kur nors 
gauna pinigų ir užperka ištisus pusla
pius komercinėje spaudoje “garsini
mams”. Pataiko garsintis tuose mies
tuose, kuriuose gyvena daug lenkų. O 
tie visi garsinimai, aišku, atkreipti prieš 
Sovietų Sąjungą. Prieš nacius nieko!

Atsisveikinant su Kongresu
• Mūsų šalies Kongresas baigė savo se
sijas ir nutarė paimti “atostogų” iki 
rugsėjo 14 dienos. Iki to laiko, žinoma, 
gali būti sušauktas specialis Kongreso 
posėdis, jeigu kiltų “degantis” reikalas. 
Bet veikiausia niekas jo nešauks ir jis 
pats nelabai norės susirinkti į nepapras
tą posėdį.

Savo posėdžiavimą Kongresas nutrau
kė lig-ir netikėtai. Dar daug darbų tu
rėjo atlikti, daug dalykų aptarti, bet 
“nebesuspėjo”. Sakoma, kad abiejų bu
tų vadai pagaliau įsitikino, jog daug 
sveikiau bus kraštui, jeigu Kongresas 
pasiims ilgas vakacijas ir paliks valdžiai 
laisvas rankas vesti krašto reikalus ir 
rūpintis karo pastangomis. Abiejuose 
butuose įsivyravo griežtai reakcinis, 
priešruzveltinis elementas ir kiekvieną 
valdžios žygį trukdė. Buvo prieita prie 
to, kad šis kirtimasis tarpe Kongreso ir 
Vyriausybės virto vyriausiu karo pa
stangų trukdytoju. Prezidentas pasiūly
davo, Kongresas atmesdavo. Kongresas 
nutardavo, prezidentas vetuodavo!

Kas atydžiai sekė Kongreso darbus 
paskutiniais keliais mėnesiais ir tą visą 
kirtimąsi su prezidentu ir valdžia ir 
trokšta kraštui gerovės ir karo laimėji
mo, neverks dėl to, kad Kongresas pasi
ėmė ilgas vakacijas. Jis buvo atitolęs 
nuo liaudies ir pasidavęs įtakai karo pa
stangų trukdytojų. Jojo dauguma va
žiavo visai atbulon pusėn ir aiškiai pa
sirodė opozicijoje darbo žmonėms. Visų 
žalingiausias jojo darbas buvo priėmi
mas Smith-Connally biliaus. Tuo vie
nu nepateisinamu žygiu prieš organizuo
tus patrijotingus Amerikos darbininkus 
Kongreso dauguma parodė savo tikrąjį 
veidą.

Porą mėnesių “pasilsėję” ir atšaldę 
savo galvas, rugsėjo 14 dieną susirinkę 
senatoriai ir reprezentantai gal bus su

kalbamesni. Ne vienas iš jų sugrįžęs 
namo išgirs labai rūstų piliečių balsą ir 
paskui nuvykęs į Washingtoną nebedrįs 
taip atkakliai laužyti savo pažadus žmo
nėms. To mes vėliname ir trokštame.

Tuo tarpu visi Amerikos žmonės dar 
kiečiau suglaus savo eiles aplinkui kraš
to vadą ir karinių jėgų komandierių — 
prezidentą Rooseveltą.

Pasveikinimas Jūrininkams
Prezidentas Roose veltas prisiuntė jū

rininkų unijos (National Maritime 
Union) konvencijai gražų pasveikinimo 
laišką. Jis cįidžiuojąsi organizuotais jū
rininkais, jų pasiaukojimu šiame kare, 
jų pasižadėjimu nestreikuoti per visą 
karo eigą.

Jūrininkų unija jau turi 12,000 narių, 
kurie nešioja špilkutes, kurios parodo, 
kad jų laivai buvo torpeduoti, nuskan
dinti. Daug šimtų drąsių jūrininkų nu
skendo jūrų dugnan kartu su tais lai
vais, bet dvylika tūkstančių išgelbėjo 
savo gyvybę ir šiandien vėl tarnauja ant 
laivų. Šitie jūrininkai nėra draftuoti, 
neįeina į reguliarę ginkluotų jėgų tar
nybą. Jie yra tokie pat darbininkai, 
kaip tie, kurie dirba dirbtuvėse ir ka
syklose. Jie dirba ant tavorinių trans
porto laivų.

Niekas jų ten prievarta nelaiko priri
šę. Jie galėtų bėgti nuo pavojaus ir 
jieškoti darbo kitur. Bet jie laikosi 
prie savo vietų—laikosi drąsiai, pasiry
žusiai. Jie tarnauja Dėdei Šamui taip 
jau ištikimai ir garbingai, kaip ir tie 
milijonai mūsų jaunų vyrų, kurie yra ar
mijoje bei karo laivyne. Proporcionaliai 
šiame kare jų daugiau žuvo, negu ka
reivių.

Jųjų unija atlaikė savo konvenciją. 
Jie turi puikią, pažangią, kovingą vado
vybę. Jie, tie mūsų drąsūs jūrininkai, 
pareiškė, kad laikas pulti priešą dabar 
iš visų jėgų, laikas atidaryti antrą fron
tą prieš Vokietiją Europoje. Lai jų bal
są išgirsta mūsų valdžios ir karinių jė
gų vadai!

Radijo Komentatorių Balsai
Taip vadinami radijo komentatoriai 

labai daug prisideda prie nustatymo 
žmonių opinijos įvairiais klausimais. 
Kai dauguma jų pradeda mušti į vieną 
kokį tašką, tai susidaro gana svarbi jė
ga. O jie netyli. Jų misija padaryti iš
vadas iš kasdieninių žinių. Bet išva
dos būna tokios, kokios nuomonės esti 
komentatoriai.

Kai prieš kelias dienas naciai pradėjo 
ofensyvą rytiniame fronte, mūsų radijo 
komentatoriai skubinosi su savo filoso
fijomis apie to ofensyvo reikšmę ir stra
tegiją. Žemiau paduodame keleto jų iš
sireiškimus.

Johannes Steel (iš stoties WMCA) pa
reiškė :

“Rusai susiduria su pilnos skalės di
džiausių proporcijų ofensyvu. Tas jau 
faktas, kad vokiečiai įsitraukė į mūšius 
rytuose, parodo, jog jie pilnai pasitiki, 
kad šiemet antro fronto Europoje ne
bus.”

Arthur Hale (W0R) sakė:
“Šis didžiulis vasarinis ofensyvas sie

kia ne teritorijos užgrobimo, bet sunai
kinimo didžiausio rusų kareivių skai
čiaus. Vokiečiai tikisi pašalinti rusų ar
miją kaipo pavojingai kertančią jėgą 
pirma, negu prasidės anglų-amerikiečių 
ofensyvas.”

W. W. Chaplin (WEAF):
“Šis vokiečių ofensyvas yra apgavin- 

gaš. Jis visai netaikomas prieš rusus. 
Tai yra slastai Talkininkams, kad pri
kalbinus juos pradėti nepribrendusį įsi
veržimą vakariniam fronte su tikslu pa
lengvinti sovietinėms jėgoms.”

Hans Jacob (W0V) teigia:
“Nepaisant kiek kareivių, tankų ir 

lėktuvų dalyvauja mūšiuose, šis ofensy
vas yra tiktai lokalinis dalykas vienojo 
ilgo rusų apginkluoto fronto vietoje”.

Quincy Howe (WAVC):
“Vokiečiai strategai žino tiktai vieną 

įstatymą—atakuoti, atakuoti, atakuoti! 
Uždėkite ant šios klasikinės strategijos 
nacių revoliuciją ir suprasite, kodėl yra 
pamato manyti, kad čia bus jųjų pilnas 
pasiryžimas laimėti pergalę”.

Boake Carter (WOR), kalbėdamas a- 
pie Sovietų skelbiamus priešui padary
tus nuostolius, sako, kad reikia abejoti, 
nes, girdi, “negalima taip greitai ir taip 
akuratnai tuos nuostolius suskaityti”.

Sidney Moseley (WMCA) gi mano 
priešingai. Jis sako: “Praeitis parodė, 
kad nors rusų pranešimai iš sykio skam
ba labai negalimais, bet vėliau pasirodo 
teisingais.” •

Kodėl Nėra Antro Fronto?
BE ANTRO FRONTO NELAIMIME KARO

(Pabaiga)

Birželio mėnesį ėjo žiau
rios kovos ant sausžemio 
už strategines pozicijas 
ofensyvui ir apsigynimui, o 
dar žiauresnės ore. Bę 
viešpatavimo ore Hitleris 
negali pradėti milžinišką 
ofensyvą. Sovietų orlaivy- 
nas vedė mūšius ir bombar
davo priešo oro bazes, kad 
sutrukdyti pasiruošimą 
priešo naujam ofensyvui. 
Ir čia verta suminėti keli 
žygiai:

Birželio 3 dieną 500 Hit
lerio lėktuvų bombardavo 
Kurską. Sekančią dieną 520 
Sovietų lėktuvų atsimokė
dami bombardavo Oriol — 
hitlerininkų ofensyvui pasi
ruošimo bazę ir 700 bombi- 
ninkų atakavo kitus nacių 
punktus. Birželio 13 dieną 
šimtai Sovietų lėktuvų 
bombardavo Kąračievą, Or
šą ir kitas nacių bazes, kur 
numetė per 600 tonų bom
bų.

Birželio 14 dieną Sovietų 
komunikatas darė išvadas, 
kad bėgyje savaitės sunai
kinta 548 priešo lėktuvai ir 
Sovietai neteko 153, gi į še
šias savaites Sovietai su
naikino 3,369 lėktuvus. Ai
tai reiškia “ramų frontą”? 
Juk kiek ten buvo sunai
kinta priešo lėktuvų tik į 
šešias savaites “ramumo”, 
tai Afrikoj per tris metus 
karo kitos Jungt. Tautų jė
gos tokio kiekio lėktuvų ne
sunaikino, nepaisant mūsų 
pergalių Tunisijoj ir Egip
te.

“Ramumas” pasibaigė. 
Liepos 5 dieną Hitlerio su
trauktos jėgos pradėjo nau
ją milžinišką ofensyvą 
prieš Sovietų Sąjungą ant 
200 mylių ilgio fronto, tar
pe Oriol ir Charkovo. Hit
leris senu papratimu metė 
šimtus tūkstančių armijos, 
tūkstančius tankų ir lėktu
vų siauru ruožtu. Kovų 
grandiozišką dydį galima 
spręsti iš to, kad į dvi die
nas naciai neteko 13,000 už
muštų tik Bielgorodo srity
je, ofensyvo fnonte 1,271 
tankus ir 314 lėktuvų.

Hitleris ir jo talkininkai 
galėjo sutraukti apie 250 
divizijų—5,000,000 kareivių 
ir tūkstančius tankų ir lėk
tuvų tik todėl, kad nėra 
prieš jį antro fronto Euro
poj, kad Jungtinių Tautų 
milionai kareivių apgink
luoti naujausia karo techni
ka sėdi Anglijoj, Afrikoj, 
Iceland! jo j ir nieko nedaro.

Hitleris galėjo pradėti 
trečią milžinišką ofensyvą 

Baltas kryželis rodo aerodromą Pantellerijos saloje, kurią talkininkai privertė 
pasiduoti, bombardavimu iš oro.
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prieš Sovietų Sąjungą, tiks
lu, kad parbloškus ją, kad 
panaikinus Rytų frontą, 
kuris yra jam pavojingiau
sias, kad pagilinus nesuti
kimus Jungtinių Tautų tar
pe tik todėl, kad iki šiol 
munichieriai laimėjo ir ne
prileido antro fronto.

Vėl Bendra Jų “Giesme”
Nesvarbu, kaip vystysis 

Hitlerio ofensyvas prieš So
vietų Sąjungą, bet faktas 
yra, kad dėka nebuvimui 
antro fronto, jis pradėtas. 
Aišku, kad tokia padėtis lo
šia į Hitlerio rankas. Aiš
ku, kad tik greitas atidary
mas antro fronto gali at
nešti mums karo pergalę ir 
daugiau sucementuoti 
Jungtinių Tautų vienybę. 
Aišku, kad Sovietų Sąjun
gos liaudis negali neabejoti 
nuoširdumu Anglijos ir A- 
merikos, kada ji treti me
tai kariauja, o jos talkinin
kės neateina į bendrą kovą, 
nors tam pilnai pasiruošę. 
Juk Molotovas, Stalinas, 
Sovietų Sąjungos spauda ir 
nuoširdūs Jungtinių Tautų 
vienybės šalininkai Angli
joj ir Amerikoj ne be reika
lo reikalauja antro fronto. 
Sovietų Sąjungoj kiekvie
nas įsitikinęs, kad jeigu 
Anglija ir Amerika būtų 
panaudojusios savo jėgas, 
tai vienai Sovietų Sąjungai 
nereikėtų kraują lieti ir 
gintis, bet Jungtinės Tau
tos vystytų ofensyvą ir ka
ro pergalė jau būtų čia pat, 
o tas būtų išgelbėjęs milio- 
nų gyvastį kovos lauke, 
Hitlerio pavergtose šalyse, 
jų tarpe ir Lietuvoj, ir su
mažintų karo lėšas.

Kaip vystysis Hitlerio 
ofensyvas, dabar dar sunku 
matyti. Vieną mes žinome, 
kad Sovietų Sąjunga yra 
daug galingesnė, kaip ji bu
vo tada, kada Hitlerio bar
bariškos jėgos ją užpuolė, 
o Hitlerio karo mašina jau 
skaudžiai sužeista dviejų 
metų baisioj kovoj. Mes ži
nome, kad Hitlerio ir muni- 
chierių planai susmuks, ne
paisant, kiek daug jis dar 
padarys Sovietų Sąjungai 
nuostolių. Mes žinome, kad 
jo 1943 metų ofensyvas 
baigsis jam katastrofiškai, 
kaip baigėsi 1942 metų prie 
Stalingrado.

Tą jaučia ir Hitleris ir jo 
visi razbaininkai. Pirmiau 
kiekvieną savo ofensyvą jis 
jau iš anksto garsino, bub- 
nino, gyrėsi pergalėmis. 
Dabar naciai, kaip tik prie
šingai—tylėjo apie savo of
ensyvą, b per jų kontroliuo

jamus Stockholmo ir Pary
žiaus šaltinius net bubnino 
'Raudonosios Armijos ofen
syvą.

Kodėl? Todėl, kad šim
tus kartų apsimelavęs Hit
leris pasimokino ir jis ma
no: jeigu ofensyvas pavyks, 
tai tada pasigirs* apdailin
damas visokiais melais ir 
pagyrais, kad pakėlus Vo
kietijoj smunkantį ūpą, kad 
būk jau už Stalingrado na
cių katastrofą atsimokėjo. 
Bet jeigu ofensyvas nepa
vyks, ką jau rodo pati pra
džia, tie dideli nacių nuos
toliai tankų srity j, tai tada 
Hitleris sakys, kad jokio 
generalio ofensyvo nebuvo, 
kad tai buvo tik lokaliniai 
mūšiai, kad tai “tik atsaky
mas į rusų ofensyvą”. To
kiais sumetimais Hitleris, ir 
jo štabas besiruošiant prie 
ofensyvo blofino, kad būk 
1943 m. “jokio ofensyvo” 
jis nedarys prieš Sovietus. 
Ir šioj srityj tūli munichie
riai Londone ir Amerikoj 
leido paskalus, kad būk 
Hitleris išvežė iš Sovietų 
Sąjungos fronto 50 divizi
jų, apie 750,000 armijos ir 
nuvežė į Franci ją. Šis ble
fas galėjo ką apgauti, bet 
ne Sovietų Sąjungos armi
jos ir liaudies vadus.

Munichieriai vėl surado 
su Hitleriu bendrą giesmę, 
Hitleris negarsina savo 
ofensyvą dar ir todėl, kad 
Amerikoj pirma kalbėjo, 
kad kaip tik jis pradės už
puolimą prieš Sovietus, tai 
Amerikos ir Anglijos armi
jos pradės antrą frontą 
Vakarų Europoj. Hitleriui 
naudingiau patylėti apie 
savo ofensyvą, o munichie
riai pradėjo naują blofą 
spėlioti— ar yra generalis 
Hitlerio ofensyvas pi^ieš So
vietų Sąjungą, ar tik loka
linis? Lai jie spėlioja, 
liaudis juos jau pažįsta ir 
galų gale ji tars savo rūstų 
žodį.

Pavojingas Lošimas
Chamberlaino šalininkai 

— munichieriai pragaištin
gą lošį lošė, kada jie viso
kiais būdais sabotažavo So
vietų Sąjungos pastangas 
pastoti kelią Hitlerio karui. 
Dabartiniai munichieriai 
pavojingą lošį lošia, kada 
jie trokšdami Sovietų Są
jungos mirties sabotažuoja 
pastangas atidarymo antro 
fronto.

Tarptautinėj atmosferoj 
nepagerėjo padėtis ir todėl, 
kad vis Jungtinės Valstijos 
palaiko diplomatinius ry
šius su fašistų Finliandija, 

kad Amerikoj leidžia veikti 
Smetonos fašistams, kafpo 
“diplomatams” ir kitiems 
Pabalčio “atstovams”.

Mirtis generolo W. Sikor
skio dar daugiau padrąsi
no lenkų fašistinius ele
mentus. Sovietų Sąjunga 
faktais įrodė, kaip Švedijos 
ponai tarnauja Hitleriui, 
bet Anglijoj ir Amerikoj į 
tai nebuvo tinkamai rea
guota. Chinijos susisiekimo 
ministeris Tseng Yang-fu 
tiesiai provokatoriškai pa
sielgė, kada jis paskelbė, 
būk per Sovietų Sąjungos 
gelžkelius gauna karines 
Amerikos medžiagas karui 
prieš Japoniją. Daugiau ne
gu aišku, kad tai yra daro
ma tikslu uždegti karą tar
pe Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos, o tokis karas da
bartinėse sąlygose tarnau
tų priešui, o silpnintų Jung
tinių Tautų jėgas, nes silp
nintų vyriausias jėgas prieš 
vyriausį mūsų priešą hitle- 
rizmą. Tuojau po šio pa
skelbimo iš Londono atėjo 
žinia, kad Japonijos impe
rialistai daugiau veža armi
jos prieš Sovietų Sąjungą, 
kas privers ir Sovietus drū- 
tinti jų jėgas Mandžurijos 
pasienyj, o tas susilpnins 
atsparumą Hitlerio ofensy
vui.

Kaip matome, tai muni
chieriai išvien su hitlerinin
kais trukdo atidarymą ant
ro fronto prieš Hitlerį Eu
ropoj, garsina nacių propa
gandą apie “Europos tvir
tumą,” talpina nacių spe
cialiai paruoštus baugini
mui “fortų” atvaizdus, ken
kia Roosevelto administra
cijos žygiams ir tuo pat 
kartu provokuoja Japonijos 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tokia padėtis liepos pra
džioj. " ; :

D. M. šolomskaš.

Montreal, Canada
Mirė Kazimieras Juškevičius

Birželio 22 d. atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo — mirė montre- 
alietis Kazimieras Juškevičius, 
68 metų amžiaus, Kanadoje iš
gyvenęs 39 metus, nes į čia at
vyko 1904 m. Kazimieras jau 
negalavo per pastaruosius ke
letą metų, turėjo širdies ligą, 
nuo kurios ir mirė. Mirė stai
giai, dar paskutinę dieną 
vaikščiojo, pasijutęs pavargęs 
atsigulė pailsėti ir amžinai už
merkė akis. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis birž. 
26 d. Velionis paliko nuliūdi
me žmoną ir du sūnų, Joną 
Kanadoje, Montreale ir Kazi
mierą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

K. Juškevičius gyvas būda
mas gražiai gyveno šeimynoje, 
bet jis buvo žinomas ir vi
suomeniniai. Priklausė prie 
DLK Vytauto Neprigulmingo 
Kliubo, jame energingai dirbo. 
Tik keli metai atgal buvo 
Kliubo pirmininkas, nuošir
džiai jam tarnavo, mokėjo pa
traukti visus lietuvius prie 
Kliubo. Jis daug padėjo 
Kliubo išaugimui. Bendrai, 
Kazimieras mylėjo organizaci
jas, mylėjo progresą, žmonių 
pažangą. Už tai progreso prie
šininkai tankiai jį atakuoda
vo, jo neapkentė. Bet Kazi
mieras, kol sveikas buvo, savo 
darbo neapleido, ypatingai 
Kliube iki paskutinių savo 
sveikatos dienų jis darbavosi.

Tegul būna lengva Kanados 
žemelė velioniui Kazimierui 
Juškevičiui. J.

šiaur. Afrika.— Ameri
kiečių negrų lakūnų bū
rys laimėjo jau septynis oro 
mūšius prieš vokiečius-ita- 
lus virš Sicilijos salos.

Amerikiečiai viso sunai
kino bei sužalojo jau 540 
Japonijos laivų.
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Pokariniai Traukiniai Dirbtinė Guma ir Natūralė
Įvairūs specialistai pra

našauja visokių naujieny- 
bių po karo. Tarp kitko, 
sako, bus įvesta beveik ne
tikėtinų patogumų ir trau
kiniuose. Jau pastatyta ke
letas pavyzdinių vagonų su 
tokiais pagerinimais:

Vagonų ir krėslų spyruo
klės taip jautriai veikia, 
kad pats važiuotojas nejau
čiąs jokių kratymų. Vago
nų svoris taip moksliniai 
nutaikytas, kad nesujuda 
nė vanduo stikle pastatyta
me ant prielangės, kuomet 
traukinys daro pasisuki
mus, ir žmogus, važiuoda
mas 90 mylių greičiu per 
valandą, jaučiasi lyg ramiu 
oru beplaukiąs.

Oras vagonuose tyliai 
mechaniškai nuolat valosi; 
šilumos bei vėsumo laipsnis 
automatiškai tvarkosi, ir 
kaip žiemą, taip vasarą pa
silaiko jaukiausia ir svei
kiausia važiutojams tempe
ratūra. Nematomieji spin
duliai dieną ir naktį naiki
na bet kokias vidun pa- 
kliūvančias žalingas bakte
rijas. Langai neapšarmoja. 
Juose įdėta tam tikri dvi
gubi stiklai, o tarp stiklų 
prileista dujų tarnaujančių 
langams šviesiems palaiky
ti. Važiavimui per plačias, 
labai saulėtas dykumas 
įtaisyta spalvuoti langai, 
kad peraštri šviesa nega
dintų akių ir kad į viską 
galima būtų smagiai žiūrė
ti.

Radijo programos trau
kiniuose iki šiol buvo ne
kaip tegirdimos. Jose mai- 
šydavosi spiegimai, staugi
mai, spragėjimai. Bet pa
naudojant radijo bangų 
tankumo tvarkymo prietai
są FM (frequency modula
tion), radijas pokariniuose 
traukiniuose būsiąs girdi
mas grynais, švariais gar
sais.

Iš važiuojančio traukinio 
būsią galima telefonuoti į 
stotis, kuriose yra reikalin
gi įrengimai, kurie kalban
tįjį sujungtų su jo numeriu 
namie ar kitur.

Vietoj dabartinių viena 
ant kitos gulyklų miega
muose vagonuose bus įtai
syta atskiri užsirakinami 
kambarėliai su prausyklo
mis, minkštomis sėdynėmis, 
elektriniais skustuvais 
(britvomis) ir kitais paran- 
kumais. Panaudojant ame
rikinius inžinieriškus ga
bumus, viename vagone ga
lima būsią įrengt 24 tokie 
kambarėliai. Ir kambarėlis 
nakčiai, lėšuosiąs tik tiek, 
kaip dabar žemutinė gulyk
la Pullmano vagone, sako 
tūli žinovai, kurie verčiasi 
įplaukomis iš tokių vagonų.

Kiti geležinkelių specia
listai teigia, kad važinėji
mas traukiniais po karo at
pigsiąs iki cento myliai. 
Esą, net gerai pavalgyti 
pačiame traukinyje galima 
būsią už 35 ar 40 centų.

Sakoma, jog dvi svarbiau
sios priežastys privers gele
žinkelių kompanijas taip 
gerinti ir piginti keliones 
traukiniais. Viena, tai au- 
to-busai, kurie irgi bus žy
miai patobulinti po karo; o 
antra, tai didelis padaugė
jimas keleivinių oro linijų 
ir kur kas pigesnis lėktu

vais keliavimas, negu iki 
šiol.

Daugelis minimų techni
kinių pagerinimų jau išmė
ginta pavyzdiniuose, bando
muosiuose vagonuose. O 
kas liečia pranašaujamus 
traukinių atpigimus važiuo
tojams, tai atrodo, jog čia 
dar tik pranašystė. Be to, 
pranašautojai neatsižvelgia 
į galimas dauguomenei po
karinio gyvenimo sunkeny
bes, kurios blogai atsilieps 
ir į geležinkelių pramonę.

J. C. K.

Protliges ir Armija
Laikas nuo laiko pasiro

do spaudoj pranešimų apie 
didoką skaičių protligėmis 
sergančių Amerikos karei
vių. Bet patys skaitmenys 
ne viską pasako, kaip maty
sime toliau.

Per metus dabar 27 iš 
kiekvieno tūkstančio ameri
kiečių kareivių yra pasiun
čiama ligoninėn, kur gydo
ma šiokie bei tokie proti
niai nesveikumai. Vadinasi, 
apie 24 kartus daugiau ka
riškių eina į protligių gy
dyklas, negu civilių gyven
tojų ėjo į tokias įstaigas 
pirm ketverto metų. Taip 
raportavo Jungtinių Valsti
jų armijos gydytojas, pul
kininkas Roy D. Halloran.

Jis pažymėjo, jog skai
čius protiniai sergančių ka
reivių yra trečias didžiau
sias tarp tų, kuriem reikia 
ligoninės. Pirmoje vietoje 
stovi sužeidimai mūšiuose, 
o antroje — apkrečiamoji 
maliarijos drugio liga.

Bet tai nereiškia, kad ka
riškių 24-ris kartus dau
giau sergą protligėmis, ne
gu civilių, kaip pastebi pul
kininkas dr. Halloran:

“Paprastame gyvenime 
žmonės, turį protui ken
kiantį nervų sugedimą, ser
ga nuomaru ir net šiek tiek 
pamišę, dažnai gyvena sau 
kaip ir kiti, ir nereikia jų 
siųst į ligonines. Tokie as
menys armijoj, tačiau, ne
gali atlikt savo pareigų, 
nors jie ir ne labiau sirgtų, 
negu būdami civiliame gy
venime. Tokius armija 
įtraukia į ligonių sąrašus 
ir siunčia į ligonines.”

Protligių nuošimtis ka
riuomenėje pačiose Jungti
nėse Valstijose dabar yra 
maž-daug toks pat, kaip bu
vo Pirmojo Pasaulinio Ka
ro metu, 10 iki 14 mėnesių 
po Amerikos įstojimo į aną 
karą. Bet praėjus septy
niolikai ano karo mėnesių, 
jau 44 kareiviai iš kiekvie
no tūkstančio turėjo būti li
goninėse gydomi nuo šiokių 
bei tokių proto pakrikimų 
bei šlubavimų, taipgi pačio
se Jungtinėse Valstijose.

J. C. K.

KAIP KARAS MAŽINA 
DIRBINIŲ RŪŠIS

Pirm karo Amerikoj bu
vo gaminama 3,500 skirtin
gų rūšių elektrinių lempų 
ir lempučių, o dabar tik 1,- 
700. Didžiųjų trokų tuomet 
buvo statoma 220 įvairių 
rūšių, o dabar tik 50. Skir
tingų dirbamų puodų dy
džiai ir pavidalai sumažėjo 
nuo 200 iki 12.

Vaizdas iš mūšių, dabar einančių Rytų Fronte, kai vokiečiai pradėjo savo 
ofensyvą; nuotraukoje matome raudonarmiečius, kovojančius su priešu.

MAISTAS, NUTUKIMAS IR LIESUMAS
Kai kurie nutukę žmonės 

sako, kad, girdi, jau tokia 
jų prigimtis ir jie vis tiek 
būtų riebūs, nors ir mažai 
valgytų.

Sudžiūvėliai, priešingai, 
kalba, kad, esą, nežiūrint, 
ko ir kiek jie valgytų, vis 
tiek neatsiganytų.

Bet nuo pernykščio ru
dens daromi bandymai Cor
nell Universitete ką kitą 
rodo.

Tam tikras skaičius stu
dentų sutiko dėlei tyrimų 
vieni misti vienais, o kiti 
kitais valgiais, kuriuose vi
suose, tačiau, buvo gana 
proteinų (baltimių), mine
ralų, vitaminų ir kitų būti
nųjų maisto dalių.

Liesiems, sudžiūvėliams 
studentams buvo duodama 
daugiau riebalinių ir krak
molinių valgių. Vietoj pa
prasto pieno, jie gėrė tokį 
pieną, kur buvo pusė Sme
tonos. O riebieji studentai 
gavo tik šiaip pieną. Su
džiūvėliams duota turtingi 
kalorijais (šilumos-energi- 
jos vienetais) gardėsiai, o 
nutukusiems tik tokie gar
dėsiai, kur buvo mažai ka
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lorijų. Ir to pasėkoje štai 
kas pasirodė:

Vienas sudžiūvęs studen
tas sudiktėjo per sepynias 
savaites 11 svarų, paskui 
dar keturiais svarais, ir ta
da jau tiko kaipo kandida
tas į atsarginius armijos 
oficierius.

Kitas studentas, 222-jų 
svarų nutukėlis, nepasnin
kaudamas, o visados iki 
soties valgydamas parinkto 
maisto, palengvėjo 15 svarų 
per šešias savaites.

Vienas sunykęs ir liūdnas 
studentėlis per šešias sa
vaites sudiktėjo septyniais 
svarais, ir ne tik abelnai 
pagražėjo, bet ir jo akys 
pasitaisė.

Kai kurie studentai, nau
dodami moksliniai pritaiky
tus valgius, be vaistų pasi
gydė nuo skilvio skaudulių 
bei cukraligės (diabetes).

Bet vienas dalykas, kurį 
tie mitybos tyrimai gana

Daugiau kaip 97 iš kiek
vieno 100 amerikiečių, ku
riuos japonai sužeidė Perlų 
Uoste, tapo pagydyti, o mi
rė tik pustrečio procento. 

gerai įrodė, tai tas, kad rie
bumas bei liesumas galima 
tiksliai parenkamais val
giais sukontroliuoti.

J. C. K.

Pataisomi Armijoj 
Proto Silpnumai

Kariniai Amerikos dakta
rai Robert H. Haskell ir 
Alfred A. Strauss raporta
vo apie pirmąjį šimtą ar- 
mijon paimtų tokių vyrų, 
kurie turėjo įvairius proto 
silpnumus ir protinius ne
priteklius. Paskui jie buvo 
gydomi ir kartu mokomi 
tam tikrose mokyklose.

Šešiems mėnesiams pra
ėjus, daugiau kaip pusė bu
vusių silpnapročių jau gana 
gerai sugebėjo atlikti savo 
pareigas kariuomenėje, o 
trečdalis jų buvo pakelta 
tarnyboje į korporalus ir 
kt.

Vienas trečdalis iš to 
šimto pilnai tiko į smarkuo
lius parašiutistus, raitinin
kus ir kitas speciales parei
gas. O kai kurie jų tapo 
paskirti į jūreivius ir į Ma- 
rininkų Korpusą.

J. C. K.

Elektrinė Tvora Kaipo 
Žuvų Ganytoja

Jungtinių Valstijų Žuvi
ninkystės Biuras pradėjo 
tvert vadinamas elektrines 
tvoras vandenyse; ir tokios 
tvoros apsaugos milionus 
žuvų kas metai nuo pra
gaišties.

Daugybė salmonų ir ki
tos geros žuvies pragaišda- 
vo, įplaukdamos į vagas 
vandens sukančio malūnų 
ratus bei kitokią mašineri
ją, patekdamos į laukų drė
kinimo kanalus arba į van
dens srovei pilnas nuodin
gų atmatų.

Elektrinės tvoros grąžins 
tas žuvis atgal nuo angų į 
pavojingus joms vandenis. 
O tokia tvora reiškia, jog 
tam tikras vandens ruožtas 
yra suelektrintas savotiško
mis elektros bangomis. Da- 
plaukus žuviai arti tos vie
tos, elektra nesmagiai dilg
teli jai, tuomet žuvis ir ne
ria sau atgal.

Gera melžiamoji ožka 
duoda 1,500 kvortų pieno 
per metus.

Amerikos valdžios išlai
domis pastatyti trys fabri
kai už 56 milionus dolerių 
Institute, West Virginijoj, 
pagamins per metus 90 tūk
stančių tonų dirbtinės gu
mos (robo). Ji ten dirbama 
iš paprasto žibalo arba iš 
dujų, išeinančių iš fabrikų, 
kur apvaloma žibalas.

Bet yra statoma ir įren
giama dar eilė kitų gamyk
lų dirbti gumai iš grūdų al
koholio ir iš žibaliniu me
džiagų.
Vien Institute fabrikai pa-

Miegligės Skiepai
Nuo savotiško smagenų 

uždegimo žmogus užmiega 
ir nepabunda per ištisus 
mėnesius, net ir metus. 
Laikraščių skaitytojai ne 
kartą yra užtikę žinių apie 
tokią miegligę, kuri dažnai 
baigdavosi mirčia.

Iki šiol ištirta dviejų rū
šių miegligė. Viena vadina
si St. Louis vardu ir pa
stebėta tiktai Jungtinėse 
Valstijose. Kita yra žinoma 
kaipo japoniškoji B rūšies 
miegligė, kuri yra apkrečia
ma liga ir kuri pasireiškia 
ne tik Japonijoj, bet Chini- 
joj ir būna atnešama net į 
sovietinį Tolimųjų Rytų 
Pamarį.

Jokios tikros apsaugos 
nuo miegligės nebuvo iki 
paskutinių mėnesių, kol 
Amerikos armijos ir laivy
no gydytojai, su pagalba 
kitų medicinos mokslininkų, 
išrado skiepus (čiepus) 
prieš abiejų rūšių miegligę.

Šie skiepai tapo išbandyti 
ant 51-no asmens, savano
riai tam pasidavusio. Jų 
kraujo tyrimai po dviejų 
savaičių parodė susidariu
sius veiksnius (antibodies), 
kurie nugali bakterinius 
miegligės nuodus. Bet jeigu 
įskiepyto žmogaus krauju- 
je ir nėra tokių veiksnių, 
jis vis tiek gali atsilaikyti 
prieš St. Louis rūšies mieg
ligę.

Tai gana svarbus atradi
mas Amerikos kareiviam ir 
jūreiviam, nes jiems teks 
būti ir kovoti tokiose vieto
se, kur japonai dažniau už
neša savo miegligę. Dabar 
suprantama, jog ir andai 
siautusi Australijoj miegli
gės epidemija buvo japonų 
įgabenta.

N. M.

SAULĖS TOLIO NAUJAS 
APSKAIČIAVIMAS

Anglijos akademikas as
tronomas H. Spencer Jones 
neseniai iš naujo apskaičia
vo saulės tolį nuo žemės, ir 
atrado, jog nuo žemės iki 
saulės, vidutiniai imant, y- 
ra. 93 milionai ir 5 tūks
tančiai angliškų - ameriko
niškų mylių. Kiti astrono
mai pripažino, jog Jones 
apskaičiavimas saulės tolio 
yra tikriausias iš visų, ku
rie tik iki šiol buvo pada
ryti.

Dabar Jungtinėse Vals
tijose 20 procentų daugiau 
kūdikių gema, negu pirm 
karo tarp Japonijos ir 

Amerikos. > 

gamins aštuntadalį visos 
gumos dabar reikalingos 
Jungtinėms Valstijoms per 
12 mėnesių, arba tiek, kad 
jos užtektų padangoms (ta- 
jeriams) 16 milionų papras
tų pasažyrinių automobilių.

Šiuo tarpu dirbtinės gu
mos svaras pagamint atsi
eina truputį daugiau kaip 
30 centų, priskaitant įren
gimų dėvėjimosi išlaidas. 
Bet toliau, gavus daugiau 
patyrimų šiame darbe ir su 
naujų atradimų pagalba, 
dirbtinė guma atpigs dviem 
trečdaliais, ir jos svaras lė- 
šuos tiktai 10 centų, kaip 
tvirtina vieno Institute fa
briko viršininkas. Tuomet 
dirbtinė guma bus pigesnė 
už natūralę gumą, kuri 
gaunama iš tam tikrų me
džių sulos. O didžiausi pa
saulyje guminių medžių 
miškai yra Rytinėje Holan- 
dų Indijoje, dabar japonų 
užimtoje.

Per desėtką metų, nuo 
1931 iki 1940 m. pabaigos, 
buvo mokama po apie 13 
centų už neapdirbtos gam
tinės gumos svarą. 1941 m. 
jo svaras pabrango iki 22 
centų. Bet tūlą laiką pirm 
1931 m. buvo kur kas blo
giau, kada holandų-anglų 
gumos trustas buvo užsi
manęs davaryt gumos sva
rą iki viso dolerio. Tada 
prezidentas Hooveris pa- 
grąsino skardžiai pakelti 
muitinius mokesčius ant 
įvairių Amerikon įgabena
mų produktų iš Anglų Im
perijos ir Holandijos. Ga
lėjo būti pabranginti ir 
amerikiniai produktai rei
kalingi anglam ir holan- 
dam.

Kietas Jungtinių Valstijų 
vyriausybės tada nusistaty
mas prieš pasaulinį gumos 
trustą tokiu būdu ir priver
tė palaipsniui ją piginti.

Išbandžius tajerius, paga
mintus vien tik iš dirbtinės 
gumos, pasirodo, kad jie vi
sai tinka pasažyriniams au
tomobiliams. Bet trokų- 
sunkvežimių tajeriams rei
kia pridėti tam tikras pro
centas ir naturalės gumos, 
kuri pastiprina dirbtinę gu
mą. x

Tačiaus, menama, jog per 
dvejus-trejus metus dirbti
nė guma bus tiek ištobulin
ta, kad ji pilnai pavaduos 
natūralę gumą.

J. C. K.

Mirtingumo Mažėjimas 
Tarp Amerikos Vaiky
Dabartiniu laiku Jungti

nėse Valstijose iš kiekvieno 
tūkstančio vaikų nuo 5 iki 
14 metų amžiaus tiktai apie 
1 temiršta per metus. O 
pernai dar mirė po du iš 
kiekvieno tūkstančio.

Daugiai! kaip ketvirtada
lis visų mirčių tarp mokyk
linio amžiaus vaikų įvyksta 
per suvažinėjimus ir kitus 
nelaimingus nuotikius. Po 
to iš eilės seka šios ligos, 
kaip skaitlingiausios vaikų 
giltinės: apendiko uždegi
mas, influenza, pneumonia 
(plaučių uždegimas), reu- 
matiškas drugys ir džiova, 
— sako Metropolitan Gyvy
bės Apdraudos raportas. .
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LICENSES
Beer, Wihe, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
1,1 ......... «-------

NOTICE W hereby given that License No, 
GB 645 has been issued to the undertigned 
to sell beer, at rėtaįtl under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4Wt — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
* EINAR - .SIGURD - DAN I ELS KN 

4811 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE W hereby $Iven that License No. 
GB 567 has been Issued to the undefSlgned 
to sen beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nosfrand Ąve., Borough of BrOoklyft, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,Eddie schertzeR
369 Nostrahd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE J8 hereby given that Licėh'sė No. 
GB 5QI4 . has been issued to the undersigned 
W sell beer, at retail under Section 107 of 
the AJęohplio Beverage Control Law at! 
384 Marcy AVe., Borough of Brooklyn, 
Couftty of Kings, to be consumed off the 
premises. .

NATHAN JOHNSON
384 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
279 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 523 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 East 12th St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 East l?fh St. Brooklyn. N. Y.

SOTICE Is hereby given that License No.
B 780 has been Issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
537 Nostrand Ave., Borougi} of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA KELTER
537 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N°- 
GB 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 

(Confidence Pure Food Market)
637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that, License No, 
GB 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE
404 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave. Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the1 
premises.

MARIA ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4675 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY CRISCILLO
874 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beet, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises,

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyyh, N. Y.

NOTICE . is heręby given that License No. 
GB 908 has been issued to the undersigned 
to self beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 Ave. H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MAYERLE
1318 Ave. H Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough or Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1489 has been issued to. tho undersigned 
to sell beet, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK NISSEN and JOHN G. NISSEN 
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Qontrol law at 
193 Adams St., Borough of Brooklyn, 
County of KingS, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DI ROSA
193 Adams St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Noatrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY REHBOCK
1378 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

HENRY CORDES
1519 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givep that License No. 
GB 1543 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
892 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK & BENJAMIN BASSIUR
892 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407-9 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HERMAN VON DEESTEN 
407-9 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
582 Evergreen Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON PASQUA
582 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La\v at 
1606 Nostrand Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ISIDORE JULIAN & BERTHA ANISH 

316 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

996 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
GB 989 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID L. DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1202 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNA SCHROEDER
1202 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
(Block Island Food Stores)

992 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOD 
(The Foster Del.)

1717 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail kinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6931 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1015-17 McDonald Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEISBERG 
1015-17 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License No. 
GB 6898 has been issued to the unedsigned 
to sell beer, at retail i Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of B’k|yn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4744 has been issued to the unedsigned 
to sell beer, at retail /under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19?3 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID SH1FFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 —■ 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WINDELER
5903 —• 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■158 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN EISENMESSER
458 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby £iveh that Efėėnsė No. 
GB 6922 has been issued to thė undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholie Beverage Control Law at 
1411 Ave. J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
preWises.

(Kubrick Stores)
1411 Avė. J. Brooklyn, N. Y.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK
NOTICE is hereby gjven that License No. 
GB 9801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LOUIS & BEATRICE POLETVOY 
(Royal Market)

256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9712 has been issued to the undersigned 
.to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LOUIS & BEATRICE POLEVOY 
(Royal Market)

739 Nostrand Ave. | Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

CHARLES COHEN 
(Charlie’s Del.) ,

413 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
-149 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh tho 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway Bi'ocklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveA that License No. 
EB 288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
864 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed on the 
premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on the 
premises.

JOHN BURKE
48 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LILLIAN FREEDMAN
327 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN 
(Sam’s Tavern)

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY and BARNEY TURNER 
120 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kp. susirin

kimas įvyks "liepos 12 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — A. W. (160-162)

PHILADELPHIA, PA.
Kurie esate paėmę LDS 5 kp. pa- 

žmonio tikietus, prašome grąžinti 
susirinkime, kuris įvyks 13 d. lie
pos, Liaudies Name. Komisija nori 
užbaigti atskaitą ir priduoti iždinin
kui. Prašome nepamiršti. — Kom.

(162-163)

Nacių Pagyrai
(čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas penkta
dienį gyrėsi, kad jie sunai
kinę 420 rusų tankų ir 117 
lėktuvų.

Romos radijas pasakojo, 
būk vokiečiai per pasiseki
mus ties Bielgorodu su- 
trurųpinę savo liniją, ko jie 
ir siekę.

(Niekas nepatvirtina šių 
priešų pagyrų.)

Washington.— Spėjama, 
kad francūzų sala Marti
nique neužilgo prisidės 
prie Jungtinių Tautų.

WAR SAVINGS BONDS & STAMPS
1 'JU "'"Jin

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964 

530 Summer Avėnue 
Ar£i Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks liepos 15 d., 8 v. 
vak. Draugijų salėje, 4097 Porter 
St. Narės prašomos dalyvauti, taip
gi atsiveskite ir naujų narių. — 
M. G., sekr. (161-164)

ELIZABETH, N. j.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 14 d., 8 vai. vak. 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarti, o svarbiausia tai duoklių 
pasimokėjimas. — V. K. Sheralis, 
sekr. (161-163)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 12 d., pirmadienio vakare. 
Laisvės Choro salėje, 157 Hunger
ford St. Šis susirinkimas bus svar
bus, nes įvyks nominacijos į ALD 
LD Centro Komitetą. Yra pora na
rių, kurie dar neužsimokėjo duoklių. 
— Ko laukiate? Atsilankydami, ne
pamirškite atsivesti ir naujų narių 
įrašyt į organizaciją. — Sekr.

(161-162)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9128 — 4th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST NICOLAYSEN 
9128 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 499 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Ave., Borough of .Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed off the' 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616 — 8th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 1281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
twralisee.

JOHN HART
1503 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .................. . . , .

MAC PROPPER
1307 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FETNER
1301 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN LIEBER
1201 Foster Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
212 Foster Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be conrurted off the 
premises.

JOHN PAGANĘLLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No, 
GB 1088 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

John meyn
302 Fdrkvllle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given . that License No. 
GB 9499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL F. ENDRESS
5417 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAN
6906 Colonial Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5000 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
441 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PALMA ALAIMO
441 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN WINTJEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
584 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SQUERI
584 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jflven that License No. 
GB 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tlftder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L^w at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Herman bernstein
(Taystee Food Stores)

1914 Ave. M. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Oft 1369 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN & ROSE WOLF
22 Rochester Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectton 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA SMITH
470 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut Rate Dairy)

563 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrind Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
GB 973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Ave. Boroiigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(purity Delicatessen)

517 Nostrand Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1541 Nostrand Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES & FRED SCHROEDER 
1541 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
GB 1060 hgs been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholie Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave. Borough of Brooklyn, 
CdUnty of Kings, to be cdnsUfned off the 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK
1736 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1283 has been isstledi to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Quincy St., Borough of Brooklyn, 
CoUrity of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Stope)

255 Quincy St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been issued to the undersigned 
.to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDMUND G. & JAMES LAWLER 
(Lawler Bros.)

1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section. 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
767a Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. B. DEL. & REST. INC. 
7G7a Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
881 Nostrand Ave., Boroiigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

881 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 392 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCKFORD
1191 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given I that License No. 
EB 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD TUKAI,
457 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the-* Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DENNIS CRONIN
833 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Eft '1997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick Ave., Borough of, Brooklyn, 
Coynty of Kings, to be consumed on the 
premises. ...

FRITZ HOERAUF 
(Varick Rest)

37 Varick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1098 has4 been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7023 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, Coifnty of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRED IMMOOR
MAMIE MEYER EXECUTORS 

ESTATE CHARLES IMMOR 
7023 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
GB 1367 h<s Ęeert iwued to the undersigned 
to sell beer, at retail -under Section 107 of 
8t Alcoholic Beverage Control Law at

3 Nostrand Ąve., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

.. SOL PELLMAN
888 Nortrand Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholie Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsUmed off the 
premises.

ANNA C. TIETJEN
688 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y«*

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 6935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at tetail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

Solomon & mIchael kubrick
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Ave. Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No, 
EB 341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoh'plio Beverage Control Law at 
2246 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . ' . , .

ANGELO JANNĄCĖ
2246 Pacific St. Bfooklyft, N. Y.

. ............................................................. ..................................... ■
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| J. GARŠVA
Graborius-Undertaker S 

a Laidotuvių Direktorius j 
$ Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė

| (KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- | 

$ rietas veselijom, krikštynom j 
0 ir kitkam. )
| 231 Bedford Avenue 
$ BROOKLYN j
if Telephone: EVetgfeen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins I
(Shalinskas) I

FUNERAL HOME I
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miešto.
Tenl. Virginia 7-4499

senas žemas kainas.

ir mes duosime

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAG41 2-504S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST

Lifidėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

30 Dieną 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nhktj, greit suteiksi- i 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama: 
Vitamin 
Vitamin 
Vitamin 
Pantothenic

BĮ
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gammą vienoje tabletėįėje
100 Gamma, vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complcx sudalyta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:

$2.19
$4.95
$8.80

Niacin 3333 
neturi jokių 
Už 100 tabletėlių 
Už 250 tabletėlių* 
Už 500 tabletėlių _______
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O'.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREEt BROOKLYN, N. Y.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

INDŲ NUĖMĖJOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

Matykite Mr. Felix po 1 vai.
x Netelefonuokito

HOTEL VICTORIA
61st Street, 7th Avenue, N. Y. C.

(163)

DRILL PRESO 
OPERUOTOJOS
Patyrimas Nereikalingas

Taipgi mokytis operuoti
Milling masini)

Jei dabar dirbate karinius darbus, tai 
nesikreipkite.

ART METAL WORKS, INC.

7 Mulberry St.
Newark, N. J.

(167)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, maudynių pa- 
ruoiėjos, valytojos; geros darbo sąlyygos, pa
togios valandos. Kreipkitės j Housekeeper. 
WARWICK HOTEL, 65 West 51th Street. 

______________________________________ (162)

ELEVEITORIŲ 
OPERUOTOJOS

Duodama uniformos. Geros darbo 
sąlygos. Kreipkitės į 

Superintendent of Service.
TOWERS HOTEL

25 Clark Street, Brooklyn, N. Y.
(162)

MERGINA, lengvam namų darbui. Gyvent 
ant vietos. Nedideli namai laukuose, Ix>ng 
Island. Gera alga tinkamai asmenybei. Tele

fonas Chelsea 3-1158, tarpe 9 ir 5 v. v., 
pirmadienj.

(162)

MAUDYNIŲ TVARKYTOJOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

DALIAI LAIKO 
APTARNAUTOJOS 

Kreipkitės j Housekeeper’s Ofisą 
BEVERLY HOTEL

125 East 50th St.
(162)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas

GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 63rd St, Brooklyn, N. Y.

(167)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET,

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(163)

HELP WANTED-MALE 
REIKALINGI VYRAI

Fabrikui Pagelbininkai 
STIPRŪS—KARINĖJE 

DIRBTUVĖJE
AUKŠTA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

PILIETYBE NEREIKALINGA 
88-19 78th AVENUE, GLENDALE 

TEL. HAVEMYER 3-8116
(164)

VYRAI, stiprūs, norinti medį perkilnoti. Pa
tyrimas nereikalingas. 100 nuoš. karinis dar
bas. 48 v. savaitė; laikas ir pusė po 40 va
landų darbo. Kreipkitės tuojau. JOHNSON 
BROS., 285 Bond St., Brooklyn (arti Union 

Street.)
(164)

ŠĖPŲ DARYTOJAS IR 
BENDRAI PAGELBININKAS

Nuolatinis Darbas, Gera Alga. 
FLEISCHMAN DISPLAYS, 

INC.
138 5th Avenue.

(162)

VYRAI
LENGVAM IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTE DARBUI, 
NAKTIMS, ŠVARIOJ PRAMONĖJ

AMŽIAUS 18—45 M.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PRADŽIAI ALGA $20 I SAVAITĘ 
DAR PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI. 
$33 l SAVAITĘ ATSIEKIAMA I 4 
MĖNESIŲ PERIODĄ, PRISIDEDA 

VIRŠLAIKIAI.
KREIPKITĖS PO 10 VAL. VAKA

RAIS, IŠSKIRIANT ŠEŠTADIE
NIUS IR SEKMADIENIUS.

NATIONAL BISCUIT CO.
1000 PACIFIC ST., BROOKLYN ♦

(167)

VYRAI
Lengvatų ižsiuntinių departmente darbui. Bu
tini darbai. 5-kia* naktie; daliai laiko ne
pageidaujama. Amžiau* nuo 18 iki 45. Paty
rimą* nereikalinga*. Pradžiai alga $20 j sa
vaitę, pridedant viržlaikiua. $33 į savaitę pa
tiekiama 4 mėnesių laiku, pridedant viršlai

kiu*. Kreipkitės, National Biscuit Co., 
172-02 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.

" (162)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Paprasti Darbininkai
VIRŠ 38 METŲ AMŽIAUS

Lengvam Fabriko Darbui
ir

SUNKIAM SANDELIO DARBUI
Dabar dirbantieji būtinuose 
darbuose nebus priimami.

KREIPKITĖS

Hoffman Beverage Co.
410 GROVE ST., NEWARK.

(162)

VIDAUS RUOŠAI
Vyrai dirbti rezidencijiniame viešbutyje. Pa
geidaujame patyrusių. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės j Housekeeper
The' Franconia, 20 W. 72nd St.

(162)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės į Employment ofisą 

Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien.

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarį nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarį nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne 
______________________________________(164)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7TH AVE. IR 51ST ST.

N.Y.C.; NETELEFONUOKITE
(163)

Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 IKI 
12:30 VAKARAIS. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 

51ST ST., NEW YORK CITY 
NETELEFONUOKITE

(163)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

OPERUOTOJAI
/Viena ir dviem adatom mašinų 
Valdžios Uniformoms

AUKŠTA ALGA; NUOLAT
Vėsi, šviesi dirbtuvė su muzika.

COAT CORP. OF AMERICA
37-18 Northern Blvd.

Long Island City
6th ar 8th subway iki 36 St. stoties

(164)

Philadelphia, Pa.
Mirė Amerikos-Ispanijos 

Karo Veteranas
Birž. 30 d. mirė Jonas Ma

tonis, 70 metų, karo su Ispa
nija veteranas. Velionis J. Ma
tonis tarnavo miesto policijoj 
per 20 metų. Per pastaruosius 
16 metų gyveno iš pensijos. 

• • •
Tamas Poška, plačiai žino

mo siuvėjo Kazio sūnus, jau 
antras metas tarnauja laivy
ne. švenčių proga buvo parva
žiavęs svečiuosna pas savus, 
žmoną, sūnelį ir tėvą. Tarnas 
sakė, kad ir laivyne yra dau
giau darbo negu normalėmis 
valandomis galimą atlikti. 
Tankiai prisieina dirbti 16-20 
valandų. Bet mūsų Tarnas ne
siskundžia, dirba su pasiryži
mu, kad tik greičiau sunaiki
nus žudeikas fašistus, apvalyti 
visą žemės rutulį nuo brudo 
ir grąžinti liaudžiai taiką, ly
gybę ir malonų gyvenimą.

“Mission tą Moscow” 
Apkarpytas

Kuomet buvo rodomas 
“Mission to Moscow” mieste 
pirmą kartą, Juozas Ivanaus
kas buvo pažiūrėti. Jis taip 
susidomėjo tuo istorišku ju- 
džiu, kad kuomet už kelių sa
vaičių. vėliau pradėjo rodyti 
mažesniuose teatruose, ėjo ir 
vėl pamatyti ir savo sūnų nu
sivedė/ Bet kaip jis nustebo, 
pamatęs, kad tas taip svarbus 
veikalas pusėtinai sudarkytas. 
Daug scenų iškarpyta, kitos 
perneštos iš vienos dalies fil- 
mos kiton. Bet vistiek, sako 
Ivanauskas: “Nors ir apkarpy
tas, vienok pasilieka svąrbus, 
pamokinantis.”

S. V. Ramutis.

LICENSEES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS CONTOGEORGAKOS 
1825 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PALATIAL BOWLING &BILLIARD 
ACADEMY, INC.

533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
762 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CARDIFF
762 Washington Ave., Brooklyn, N. Y, 
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE J. PETER & GEORGE CALOYER 

SHERIDAN LUNCH CO.
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUTZEK & JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT
70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAMMOTH LUNCHEONETTE, INC. 
462 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU 
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2610 Cropsey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

ELEANOR V. MILLER
2610 Cropspy Ave., Brooklyn, N. Y.--------- —.—------ 1
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 245 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

I. EVANSKY
263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 — 4th Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT I. PORTER
Post 986 — Veterans Foreign Wars 

5123 —■ 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB FELTCHER 
Flatbush Coffee Shop.

1605-07 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section . 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tbe 
premises.

LENA ROEDER
750 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th.e Alcoholic Beverage • Control Law at 
937 Flatbush Ave., Ęorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

MORRIS GELFAND 
(GELFAND & HERMAN)

937 Flatbush Ave. - Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013—26th Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of King?, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN SKLAR 
8013—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Gold St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ęn the 
premises.

MILDRED AMBROSINO
48 Gold St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Ep 661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragę Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERCULES FAVILLA
9032 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 621 has been issued to the Undersigned 
toseil bear, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3621 Quentin Rd.. Ęorougty ’ of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

OWEN SMITH 
JEMERALD BAR & UĘILL

3621 Quentin Rd., ' Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
873 Hegeman Ave., ' — 734 Elton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to
be consumed oh the premises.

• PAUL MILLER
873 Hegeman Ave.,
734 Elton St., Brooklyn, N. Y.
NQTICE is hereby given that License No. 
EB 591 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn! 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KRAUCIUNAS
386 Grand St. " ‘ Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 1438 has been issuted to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN DERMODY
98 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to bę consumed on the 
premises.

JACOB FLETSCHER 
(Flatbush Coffee Shop)

1605-7 Cortelyou Road Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 732 has bebn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
98 Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EAST END CLUB, INC. 
OF 22nd ASSEMBLY DIST.

98 Hill St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
316 — 13th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,* to be consumed on the 
premises. ]( .

SGT. HARRY WILLIAM STENE.CK 
Post No. 601, Veterans of Foreign Wars 

of U. 8. A.
316 — 13th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 141 has been issued to ‘the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS J. CECERE
8823 Avenue L, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., Bropidyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 3046 has been issued to the undiersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I^ixv at 
715 Woodxvard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PANNING
715 Woodward Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1199 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 948 has been issued< to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321) Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE MARTONE
323 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

BASIL FEDORYK
283 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hpreby given that License No. 
GB 4655 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOSEPH CRASHKOFF 
7711—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINIO SCUTARI
51 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
3428 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANZ FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
287—5th Ave., Boroupjh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINE FISCHER
287—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE GREENBERG
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1218 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
620 — 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHLJN
620—92 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN, INC.
003 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 704 has j>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALOIS JACKLITSCH
167 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
491 Bainbridge St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

MARIE ĘLŲNCK
491 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retąjį under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna Street, tyoruugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tije 
‘^"NICHOLAS ZAUNER & KASPER

SCHOJBĘRT
380 Ętna Street, ' Brooklyp, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 
280 - 282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed on the 
premises.

HARRY G. BLUEMER, 
MRS. p. BLUEMER

Exec. Est. of George W. Bluemer 
280—282 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Gif 1079 I)88 beep,' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bev.erage Control Laxv at 
5811 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BRODT
5811—8th Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
2812 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCA CUOMO
2812 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
818 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SEALEY
318 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 14th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELENI STAMATIOU
6306 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
708 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SOKOLOFF
708 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4844 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Aicohoiic Beverage Control Laxv at 
2219 yoorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t,o be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxx' at 
207 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BERL
207 Lexvis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA ROBLES
910 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 569 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Bush wick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL COOPERBERG
854 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR
781 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1368 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON
602 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohojic Beverage Control Law at 
371 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ROSENWASSER
371 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
241 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN, INC.
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
78 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
1455 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section, 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
168 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST WINGES
168 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
1438 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET’, SIMON
1438 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcphojic Beverage Control Law at 
761 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON DAVIDOFF
761 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 541 h&s been issUed to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

PHILIP STEINER
20 Central Ąvė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 — Sheth Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL FRIEDLAND
709 Sixth Ave., ' ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 975 has been issued to the |Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tips 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF
580 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I SI DOR SĘIFF
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgexvood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE,
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of Brook
lyn, County of Kinggs, to bo consumed off 
the premises.

•JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROMEO
317 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN 
Philbin Bros.

87 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kin88» to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EDELSON 
Small Profit Dairy

811 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
503 Cortelyou Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL RUDICK & 
ISIDORE RUDICK

503 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4705 has been issued to the unaersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE
2302 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD GOODMAN
525 East 7th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN & FRANK 
O’BRIEN

(Werth & O’Brien) 
1130 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxx- at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA
709 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undeV Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Fiatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDERS
584 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
201 Parkside Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aicohoiic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER 
(Miller’s Dairy)

2124 Dorchester Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ControF Law at 
168 East 82nd St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Road, Bo* 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed off the premises.

MARGOMS BROS., INC.
584 Flatbush Ave. &

55 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1602 has been issued to ths undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 'Alcoholic Beveragė Control Law at 
2108 Cortelyou Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STEINFELDT
2108 Cortelyou Road, Brooklyn, N. X-

NOTICE is hereby given that Licensp No. 
GB 4771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cdrtelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9185 has been issujed to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MARGOLIES BROS, INC.
176 Woodruff Ave. Brooklyn, N. Y*

NOTICE is hereby gix%n that License No. 
GB 6861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ‘ Law at 
1112 Cortelyou Road, Borough of Brook lyyn, 
County of Kings, to be coiisumed off the 
premises.

HENRY KOHLMĘYER 
1112 Cortelyou Road, Brooklyn, N. X,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIRIONI 
(Rudy’s Market)

902 Cortelyou Road Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aicohoiic Beverage Coptrol Law at 
200 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT BERKOWITZ
206 Cortelyou Road, Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohol!? Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off tbe 
premises.

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave. Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a| 
4018 Glenwood Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 9129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectięn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1758 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW JORDAN
1758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section lot 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BACKINOFF 
& SAM GERST 

Standard Beer Dist.
1 Lexvis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2451 Dean St., Borough , of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

CARLO MIRANDA
2451 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 40 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail from house to house, 
under Section 107, of the Alcoholic Bever
age Control Law, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings.

OTTO EUCHNER
127 Wyckoff Aye., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 fff 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th® 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE
137 Hegeman Ave. Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BENINATI
357 Pulaski St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Union Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thp 
premises.

ANNA BISZESKI 
Adm. Est. of Anthony Bizer

376 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Qf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County bf Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
D. B. 170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2191 Clarendon Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off thb 
premises.

SOL HOROWITZ
2191 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C.B. 797 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L^iw at 
Interior Basin, in the Mill Basin Diet., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB, INC. 
Interior Basin,
In the Mill Basin Dist., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1060-62 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB OLIN & BENJAMIN KWITEL 
(Ace Beer Distributor)

1060-62 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C305 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
54-56 Brighton 11th St., Borough of Brook
lyn, Coupty of Kings, to be consumed off 
the premises.
NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC. 
54-56 Brighton 11th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4672 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Axre., ' '* Brooklyn, N. Y.
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> NewYOrto^fe^ferZlnlov. Atostogauja SERGA Iš Maspetho

Laiškai iš Kariuomenes
zvembia, bet šūviai vis vienaKorporalas Robertas Ma

tusevičius, daugeliui žinoma
sis Laisvės bendradarbis ir 
prakalbininkas, iš Afrikos ra
šo laisviečiams:
Sveika, Lilija,

Labai džiaugiuosi gavęs jū
sų laišką ir dėkoju už pake
tus. Ištiesų esu jums dėkingas 
už jūsų man teikiamą atydą.

Aš jaučiuosi gerai, dalyvau
ju veiksmuose ir stengiuosi 
sekti pasaulio ir iš namų ži
nias.

Pasveikinkit nuo manęs vi
sus jūsų įstaigoj ir paprašykite 
dėdės Domininko pasveikinti 
nuo manęs žmones knygyne, 
kur jis man nupirko knygą. 
Taipgi prašau perduoti mano 
padėką Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubui už graęų pa
ketą.

Su širdingais linkėjimais, 
jūsų draugas Bob.

Drauge Juozai:
Keturi metai atgal beveik 

tokiose pat aplinkybėse rašiau 
laiškus į Lietuvą namiškiams.

Tada sėdėjau Ispanijos kal
nyno pakrantėj ir kulkos 
zvembė virš galvos, šiandieną 
rašau tau, Juozai, sėdėdamas 
Kentucky’o kalnelio pakran
tėj. Labai gražus kalnelis ir 
visa apylinkė graži. O kas 
svarbiausia, tai kulkos ne-

dažnai girdisi, nes busimieji 
fronto kariai yra apmokomi 
taikliai šaudyti, kad nebūtų nė 
viena kulka paleista veltui. Vi
sos turi patekti tiesiai hitleri
ninko širdin. . .

Sekmadienį, prieš Rusijos 
karo sukaktį, mačiau judamą 
paveikslą “Mission To Mos
cow” — labai turtingas ir is
torinis dalykas. Labai patiko 
visiems, kurie tik nors kiek 
yra susipažinę su praeitimi. 
Tą patį sekmadienio popietį 
divizijos orkestrą davė rusų 
dainų koncertą...

Tavo draugas Paul.

Iš rašto jau būsit supratę, 
jog tai ištraukos laiško nuo 
laisviečio korporalo Povilo 
Ventos laisviečiui Juozui By
ron u i.

Gaudami gerą šaudymo 
mokslą, kad pataikyti tiesiai 
“hitlerininko širdin,” kariai 
džiaugiasi ir istorišku mokslu, 
gaunamu iš tokių filmų, kaip 
“Mission to Moscow,” kuris 
kariams papildo žinojimą, dėl 
ko jie turi hitlerininkus taik
liai šaudyti.

Panašių išsireiškimų apie tą 
filmą jau yra parašę daugelis 
mums žinomų karių savo laiš
kuose namiškiams iš daugelio 
kempių.

Betty Grable filmoje “Coney Island,” rodomoj 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St. New Yorke.

Filmos-Teatrai
“The Boy From Stalingrad” 

City Newsreel Teatre
Tuo vardu I lolly woode iš

leista pirma filmą iš didvyriš
kų Stalingrado kovų, antroji 
filmą Amerikoje iš pagamintų 
paminėjimui dviejų metų su
kakties Sovietų Sąjungos di
džiojo karo už laisvę ir demo
kratiją. Visos kitos perstatan
čios Sovietų Sąjungos kovas 
filmos buvo gamintos Europo
je ir čion atgabentos rodymui.

David Platt, vienas iš žy
miųjų filmų kritikų, Daily 
Workerio laidoje už liepos 7- 
tą pastato stiprų klausimą tos 
filmos leidėjai — Columbia 
judžių firmai •— dėl ko jinai 
tą puikią filmą paleido į svie
tą taip patylomis ir per an
traeilius susiedijų teatrus, 
kuomet mažos vertės filmoms 
duodama labai daug publika
cijos.

Filmą rodoma City News
reel Teatre, 14th St., netoli 
4th Ave., New Yorke. Atda
ras nuo 9 ryto. Prie šios filmos 
rodo dar trumpas filmas ir ži
nias .

Vienam pasikeliančiam or
laiviui užkliuvus stovinčius du 
Mitchel Field stotyje du or
laiviai sudegė.

Rivoli Teatre Pradės Rodyti 
Naują Filmą

Šį trečiadienį, liepos 14-tą, 
Rivoli Teatre, Broadway, ne
toli 50th St., New Yorke, pir
mu kartu bus pradėta rodyti 
nauja Paramount gaminta fil
mą “For Whom The Bell 
Tolls.” To vakaro visos įplau
kos būsiančios skiriamos Na- 
cionaliam Karo Fondui, kaip 
skelbia nacionalės kampanijos 
pirmininkas Prescott S. Bush. 
Iš to fondo bus skirstoma da
viniai Visokioms užrubežinėms 
ir namų fronto karo pagalbos 
organizacijoms ir įstaigoms.

Filmą yra paremta ant daug 
kritikuotos Ernest’o Heming
way novelės. Ar filmai varto
jant medžiagą blogumai pra
šalinta, bus galima spręsti tik 
pamačius filmą. Ji gaminta 
Sam Wood direkcijoj, su Ga
ry Cooper, Ingrid Bergman 
vadovaujančiose rolėse, taipgi 
vaidina Akim Tamiroff, Kati
na Faxinou, Arturo de Cordo
va, Joseph Calleia, Mikhail 
Rasumny.

Atidarymo vakarui tikietai 
po $4.40, $3.30 ir $2.20.

“The Russian Story” Sucen- 
zūruota Ohio Valstijoj

Artkino skleidžiamoji ir 
Stanley Teatre, New Yorke, 
sėkmingai jau penkta savaitė 
rodomoji filmą “The Russian 
Story” susidūrė su cenzoriaus 
skaptuku Ohio valstijoj. Filmų 
cenzoriaus Kenneth C. Ray 
raštinė filmą iškramtė, o Art- 
kino atsisakė leisti iškramtytą 
rodyt pirm klausimo išsprendi
mo teisme, tad filmą nepasiro
dė Hanna Teatre, kaip buvo 
planuota. Iškandžiota scenos iš 
“Potemkin,” kur parodoma 
caristų žiaurumai, ir tūlos ki
tos.

“The Ox-Bow Incident” 
Susiedijos Teatruose

šiurpulinga drama iš tikro
jo Amerikos gyvenimo, “The 
Ox-Bow Incident,” šiomis die
nomis rodoma visuose RKO 
teatruose. Filmą parodo, kaip 
gengsteriškų gaujų norimi 
prašalinti iš kelio žmonės pa
daroma neva prasikaltėliais, 
sukurstoma prieš juos gaujos 
ir nulinčiuojama. Henry Fon
da vaidina vadovaujamoj ro
lėj. Filmą pamatytina kiekvie
nam.

“This Land Is Mine” 
Academy Teatre

Savaitę pradedant liepos 8- 
ta, baigiant 14-ta, Academy 
of Music Teatre, 126 E. 14th 
St., New Yorke, rodoma filmą 
“This Land is Mine” su Geor
ge Sanders ir Maureen O’Ha
ra vyriausiose rolėse ir “Jit
terbugs” su Laurel ir Hardy.

Stadiumo Koncertai
Stadiumo koncertų progra

moj šio sekmadienio vakarą, 
liepos 11-tą, bus philharmo- 
niškos- simfoniškos orkestros 
koncertas, direkcijoj Aleksan
dro Smallens. Muzika Čaikovs
kio, Gluck-Mottl, Dukas.

Liepos 12-tos vakarą bus 
klasikinių šokių programa, 
dalyvaujant Argentinitai ir Pi
lar Lopez, taipgi Jose Greco 
ir Manolo Vargas su savo gru
pe. Orkestrai vadovaus Jose 
Iturbi. Atsitikime lietaus, ši 
programa bus atidėta iki se
kamo giedro v^aro.

Liepos 13-tos vakarą, an
tradienį bus Čaikovskio ir 
Moussorgskio muzikos pro
grama, kuri buvo skirta liepos 
5-tai, bet atidėta iš priežasties 
lietaus.

Stadiumas randasi prie Am
sterdam Ave. ir 138th St., 
New Yorke. Programų pra
džia visuomet 8:30 vai. vaka
ro. Įžangos penkiem tūkstan
čiam publikos po 25c, rezer
vuotose vietose po daugiau.

šiomis dienomis New Yorke 
jieškoma 300 naujų rekrūtų į 
pajūrio sargybinius. Juos pa
renka iš 17 metų liuosnorių.

Jean Porter, Walter Pidgeon, Virginia Weidler ir Greer Garson filmoje “The 
Youngest Profession,” trečia savaitė rodomoj Radio City Music Hall, Rockefel
ler Center, New Yorke.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 14 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St., Visi nariai būkite 
laiku. — Valdyba. '(162-164 ) 

. . ......

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

upių 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 
STOKES 
St., Brooklyn

Kamp Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLeninore 5-6191

tuvių kitokių

JONAS
512 Marion

Vincas Paukštys, richmond- 
hillietis, Laisvės piknike bū
nant džiaugėsi gavęs atostogų 
ir sakėsi ketinąs jas praleisti 
pas savo seną draugą Naudžių 
jo sodelyje.

%

Juozas Byronas grįžo pasil
sėjęs, pasimaudęs ir bronzavas 
nuo saulės Bloznelių ūkyje-va- 
sarnamyje, Catskill, N. Y. Pas 
lietuviškai-amerikoniškus dzū
kus praleista atostoga pilnai 
pasitenkinęs.

Panašią mintį išreiškė ir 
Juozas Balčiūnas, kuris pasivi
jęs mane Laisves piknike įtei
kė penkinę nuo Agotos Bloz- 
nelienės, kad perduočiau pa
sveikinimui lietuvių raudonar
miečių. Ta jų auka, sakė Juo
zas, jau ne pirma.

Bloznelienės du sūnūs tar
nauja Amerikos ginkluotose 
jėgose — Jonas aviacijoje, o 
Antanas mechaniku, bet Bloz- 
nelienė, apart rūpesties apie 
savo vaikus, apie ūkį ir greta 
darbų vasarotojams aprūpinti, 
suranda laiko pagalvoti ir 
apie paramą tiems, kurie mu
ša Hitlerį rytų fronte sulaikė 
jo baisias jėgas, suranda ištek
liaus paremti savo vaikų talki
ninkus raudonarmiečius.

Vasarojimo pas Bloznelius 
sąlygos randamos kas penkta
dienį Laisvėj telpančiame jų 
pasiskelbime.

Jieva Menkeliūnienė, 37 
Ten Eyck St., jau bene virš 
mėnuo, kai serga, dėl skauda
mų kojų negali išeiti iš namų. 
Būna namie, daktarės Šliupai- 
tės priežiūroje, sūnui parėjus 
iš darbo atnešant maisto, ap
tarnaujant būtiniausius reika
lus.

Būtų gerai, kad draugės ją 
atlankytų, nes viena per išti
sus mėnesius būdama pasiilgs
ta. Jos laimė, kad ji gali ge
rai skaityti ir mėgsta skaityti 
lietuvišką ir anglišką raštą ir 
dar gerai mato skaityti, tad ir 
viena būdama laikraštyje ran
da sau draugą ir susiramini
mą, ilgesys ne taip kankina, 
kaip tuos, kurie to neturi.

D-ė.

James Kaulinis Išeis Dėdės 
Šamo Kariuomenėn

Pereitą trečiadienį maspe- 
thietis James Kaulinis, Jono ir 
Anastazijos Kaulinių sūnus, 
tapo priimtas Dėdės Šamo ka
riuomenėn, tapo induktuotas. 
Tarnybon išeis už pusantros 
savaitės.

James Kaulinis yra LDS 
narys. Jis turi žmoną ir pusės 
metų amžiaus dukrelę.

Kova Prieš Juodąjį Turgu
Tūkstantis miesto teatrų su

tiko perstatyti veikalą “It’s 
Up To You,” pradedant liepos
14-ta.

Ona Depsiene, Moterų Ap- 
švietos Kliubo iždininkė ir

Veikalas susideda iš gyvų 
vaidinimo ir iš filmų. Aiškina 
žalingumą juodojo turgaus ir

mezgimo vedėja, išvyko porai kaip prieš jį kovoti, pašiepia 
savaičių poilsio į Mastic Beach, per jį parduodančius ir per- 
L. L Rep. kančius.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininką Įstaiga

SALES <151 Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETuftlOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. K. DEGUTIS, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL. • •PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
TeL Stan 2-2171

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

flr. ★ W # $. ir. r ★ ******** * * *
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill," nes žino, 
• kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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