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LIETUVIAI RAUDONARMIEČIAI SUMUŠA HITLERININKU TIGRUSs

I

KRISLAI
Judošiaus Baimė.
Špyga ir Liežuvis.
Dabar Gauna su Kaupu.
Gal Pralenksime.

Rašo A. Bimba

Kaip bet koks judesius, taip 
Pierre Lavai, matyt, jaučiasi 
labai nejaukiai. Pardavęs 
francūzų tautą hitleriniams 
razbaininkams, jis bijo Fran- 
cūzijos žmonių.

Bijo taip, kad griežtai už
draudė susirinkti ir paminėti 
sukaktį sugriovimo Bastilijos. 
O tai būdavo Francūzijoje di
džiausio džiaugsmo ir iškilmių 
šventė.

Lavai liepė visiems namie 
sėdėti ir verkti ir liūdėti. . .

“Šiandien aš džiaugiuosi at
sikratęs nuo tokių pažangiųjų, 
kaip Mizara,” džiaugiasi Vy
tautas Bacevičius.

Juozas Tysliava tuomi irgi 
labai džiaugiasi ir priduria:

“Yra žmonių, kurie varg
stančiam kompozitoriui sten
giasi padėti. Bet yra ir tokių, 
kurie, jeigu įmanytų, Bacevi
čių prigirdytų vandens šaukš
te”. (“V.” liep. 16).

Tokiu girdytoji! neseniai 
buvo pats Tysliava ir visa jojo 
frentų grupė. O dabar taip 
baisiai tą “vargstantį“ pakly
dėlį pamylėjo!

Faktas gi yra, kad Tysliava 
ir pasens, ir pražils ir nupliks, 
o tiek daug nepagelbės Bace
vičiui, kiek pagelbėjo pažan
gioji visuomenė. Ypatingai d. 
Mizara jam daug padėjo.

Deja, vietoj būti dėkingu 
ir stengtis atsiteisti tiems, ku
rie jam taip daug ir taip nuo
širdžiai gelbėjo, tas žmogus 
jiems dabar rodo ir špygą ir 
liežuvį.

Nenoriu būti pranašu, bet 
labai galimas daiktas, kad ne
užilgo to paties susilauks ir 
dabartiniai Bacevičiaus patro
nai—ir taip greitai, kaip tik 
profesorius juos gražiai iš
melš.

Toks jau jis žmogus: sugy
venti su sayo geradariais jis 
negali ir nemoka. Į juos jis 
žiūri tik kaipo į išnaudojamą 
objektą.

Jis dirbąs lietuvių tautai, 
t tai visa tauta turinti dirbti 

jam!

niekasUžtikriname, kad 
pianisto nenori prigirdyti ne 
tik šaukšte, bet nei viedre van
dens. Ir kam jį girdyti, 
nu skambinti jam sekasi, 
gul skambina. Muzikantų 
kia.

Bet Bacevičius turėtų 
prasti vieną dalyką: buvimas 
muzikantu neprieštarauja bu
vimui žmogumi...

Pia- 
Te- 
rei-

su-

nekaltus Ethijopijos

to karo Mussolinis 
kaupu. Jis jojo ne-

Prieš kokius tris metus Mus
solinis garbino karą. Jojo sū
nus rašė ir džiaugėsi, kaip 
smagu esą iš oro bombarduoti 
ir žudyti i 
žmones.

Dabar 
gauna su 
begarbina.

Tiktai gaila, kad už 
minalisto griekus turi 
visa, italų tauta. Bet 
nepadarysi, kad jinai 
pranta sukilti ir su juomi ap
sidirbti.

to kri- 
mokėti 
nieko 

nesusi-

Man atrodo, kad šiemet Lie
tuvių Literatūros Draugija yra 
gavus daugiau naujų narių, ne
gu Liet. Darbininkų Susivie
nijimas. Taipgi aš manau, 
kad iki pabaigai metų mes dar 
gausirtie penketą šimtų ir pa
darysime visą tūkstantinę.
' Apie tai kalbėjausi su L.D. 

S. sekretorium Jonu Gasiūnu. 
Jis nenori nusileisti. Jis sako, 
kad L.D.S. vajininkai nepasi
duosią.

Pagyvensime ir pamatysi
me...
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AMERIKONAI SUNAIKINO 7 JAPONU LAIVUS, 49 LĖKTUVUS
Lietuviai Supliekė Nacių 
Smarkiausius Tankus ir Jų 
Bombų ir Kanuolių Pragarą

NUVERSKIT MUSSOLINĮ! 
ŠAUKIA ITALUS ROOSE- 
VELTA.S IR CHURCHILL

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus:

Jau visas pasaulis yra 
girdėjęs naujienas, kurias 
apie narsųjį lietuvį leite
nantą Kavoliūną pranešė 
Sovietų Žinių Biuras. Ka- 
voliūno komanduojamas lie
tuvių būrys išdaužė vokie
čių atakas, paskui pats 
kontr-atakavo, išvaikė ir 
žymia dalim nušlavė vo
kiečių batalioną.

Bet tai nėra tik vienas 
toks atsitikimas didžiuo
siuose mūšiuose, kurie da
bar vedami Oriolo - Kurs
ko fronte.

štai dabar atėjo žinia 
apie didvyrišką kovą ir 
pergalę, kurią laimėjo lie
tuviški Raudonosios Armi
jos junginiai, komanduoja
mi Motiekos ir Kisieliaus:

Daugiau kaip šimtas vo
kiečių lėktuvų staiga už
klupo bombarduot fronto 
dalį, ginamą šių lietuvių.- 
Tuo pačiu laiku tūkstan
čiai vokiečių artilerijos šo
vinių ir mortirų bombų, 
kaip kokia kriuša, krito į 
lietuvių apkasus. Ir šį pra
garą iš oro ir nuo žemės 
vokiečiai tęsė per kelias va
landas. . 1

Lietuviai, tačiaus, nenu- 
gando ir vokiečių “tigrų”.

Motieka įsakė savo bū
riui praleist “tigrus” (nau
jausius, didžiausius nacių 
tankus) per apkasų liniją 
ir tada apsidirbt su jais. 
Vos pusvalandžiui praėjus, 
jau penki tigrai degė liep
snodami: jiems kirto mir
tiną smūgį mūsiškiai tankų 
naikintuvai. Vokiečių tan
kų kariai tapo užmušti bei

Patsai Stalinas Gamino 
Oriolo Ofensyvo Planą

London. — Pirm Sovie
tams pradedant dabartinį 
ofensyvą prieš vokiečius 
Oriolo fronte, maršalas 
Stalinas aplankė jį ir aky
lai apžvelgė Raudonosios 
Armijos pasiruošimus ta
me fronte, kaip pranešama 
iš Maskvos.

Teigiamą, jog Stalinas 
vadovavo išdirbime viso 
plano šiam ofensyvui.

Per mėnesius pirm pra
dedant užpuolimo veiks
mus prieš nacius tame 
fronte, buvo specialiai la
vinami raudonarmiečių ir 
jų lakūnų daliniai ir nuo
dugniai tiriama visos prie
šų pozicijos. Kiekvienai ar
tilerijos baterijai buvo iš 
anksto paskirta naikint tam 
tikras vokiečių punktas.
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Šį Menesį Amerikiečiai 
Nuskandino Jau 17 iki 21 
Japonijos Karinių Laivų

nelaisvėn paimti. Drąsūs 
lietuviai kovūnai, tartum 
dalgiu žolę, skynė vokie
čius pėstininkus, atkirstus 
nuo nacių tankų. Visa pu
sė kilometro priekyje lietu
vių apkasų liko nuklota 
šimtais vokiečių lavonų.

Po pusvalandžio vokie
čiai darė naują ataką, ir 
vėl be pasisekimo.

Per tris valandas lietu
viai atmušė ir atgal atme
tė keturias vokiečių ata
kas, o paskui patys pradėjo 
kontr-ataką ir nubloškė vo
kiečius toli atgal nuo mūsų 
apkasų.

Buvo išmušta iš veikimo 
ir išdeginta daugiau kaip 
20 vokiečių tankų, kurie ir 
liko mūšio lauke. Lietuviai 
kovūnai pagrobė didelį kie
kį ginklų ir kitų karinių 

reikmenų ir paėmė nelais
vėn daug vokiečių.

Motieka, Kisielius, Ka- 
voliūnas ir daugelis kitų 
mūsų oficierių ir kareivių 
ten pat ir tuoj aus pačiame 
mūšio lauke buvo apdova
noti ordinais ir medaliais.

MOTIEKA
Aš esu tikras, jog dau

gelis Amerikos lietuvių, y- 
pač iš Kauno, pažino Mo
tieką, aukštą, dailų ir ne
paprastai narsų oficierių. 
Gili jo meilė savo tėvynei; 
jo mintis apie nelaimes, 
kurias vokiečiai atnešė Lie
tuvai, įkvėpė jam troškimą 
atkeršyti vokiečiams. Vė
liavoje būrio, kurį koman
duoja Motieka, yra įrašy
ta: “Pirmyn, už Tarybų

Lietuvą!”
Motieka yra prisiekęs iš

kelt šią vėliavą ant Gedi
mino Kalno Vilniuje.

Šturmovikams, lėktuvams 
smigikams, taipgi buvo pa
žymėta, kuri jų grupė tu
rės pleškint vieną ar kitą 
hitlerininkų poziciją.

Vienas iš sovietinių pasi
ruošimų buvo suvedimas 
telefonų linijų taip giliai, 
kad jų negalėtų pasiekti 
jokios vokiečių bombos ir 
jokie priešų artilerijos šo
viniai.

Po tokių prisirengimų, 
pradėjus ofensyvą, Sovie
tai tik per keturias pirmą
sias dienas nutrenkė vokie
čius 18 iki 38 mylių atgal 
ir užmušė bei nelaisvėn pa
ėmė 60 tūkstančių nacių 
kareivių ir oficierių.

Talkininkų lakūnai beveik 
sunaikino Neapolio uostą.

Washington. — Talkinin
kų bombanešiai pasėjo Ita
lijoj milionus lapelių su 
prezidento Roosevelto ir 
Anglijos premjero Chur- * 
chillo atsišaukimu į italus 
sukilti, nuversti Mussoli- 
nio valdžią ir garbingai pa
siduoti Jungtinių Tautų 
globai. Galingi Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų radijai 
atvejų atvejais kartojo 
tuos atsišaukimus italų ir 
vokiečių kalbomis.

Negalėdami, todėl, pa
slėpt atsišaukimo turinio, 
italų ir vokiečių laikraščiai 
ir radijai, sukčiaudami mė
gino atremti Roosevelto ir 
Churchillo žodį į Italijos 
žmones.

Roosevelto - Churchillo 
Pareiškimo Tekstas:

Šiuo momentu suvienytos 
ginkluotos Jungtinių Val
stijų ir Didžiosios Britani
jos jėgos, komanduojamos 
generolo Eisenhowerio ir 
jo pavaduotojo (anglų) ge
nerolo Alexander’io, neša 
karą gilyn į jūsų kraštą 
(Italiją).

Štai kokius .tiesioginius 
vaisius duoda begėdiškas, 
jus pavergęs Mussolinio ir 
jo fašistų režimas.

Mussolinis įstūmė jus į 
šį karą, kaip pastumdėlius 
žvėriškojo tautų ir jų lais
vių naikintojo (Hitlerio).

Mussolinis įmetė jus į šį 
karą, manydamas, kad Hit
leris jau laimėjęs jį. Nors 
Italija buvo taip lengvai 
prieinama atakoms iš oro 
ir jūros, tačiaus fašistiniai 
jūsų vadai siuntė jūsų, sū
nus, jūsų laivus, jūsų oro 
jėgas į tolimuosius mūšių 
laukus — padėt Vokietijai, 
bandančiai užkariaut Ang
liją, Rusiją ir ištisą pasau
lį.

Ten susibendravimas su 
nelabaisiais nacių kontro
liuojamos Vokietijos pasi
nio j imais žemina senovinius 
Italijos laisvės ir kultūros 
padavimus, kurie yra taip 
daug patarnavę ir Ameri
kos ir Didžiosios Britanijos 
tautoms.

Jūsų kareiviai kovėsi ne 
Italijos naudai, bet nacių 
Vokietijos naudai.’ Jie drą
siai kovojo, bet juos išdavė 
ir apleido vokiečiai rusų 
fronte ir kiekviename lau
ko mūšyje Afrikoj, nuo EI 
Alameino iki Bon Iškyšu
lio.

šiandien jau visuose 
frontuose sutriuškintos Vo
kietijos viltys pasaulį užka
riauti. Milžiniškieji Jungti
nių Valstijų ir Didžiosios 

Britanijos oyo laivynai 
viešpatauja Italijos padan
gėse. Italijos pajūriams 

grūmoja didžiausias visoj 
istorijoj susitelkimas Ang
lijos ir Talkininkų laivynų 
jėgų Viduržemio Jūroje.

Dabar prieš jus išstaty
tos jėgos yra pasižadėju
sios sunaikint nacių Vo
kietijos galybę, kuri žiau
riausiai vergia, naikina ir 
žudo visus, kas tik nepri
pažįsta vokiečių viešpatau
jančiąja tauta.

Vienintelė Italijos išliki
mo viltis tai yra garbingai 
pasiduot milžiniškai galybei 
Jungtinių Tautų karinių 
jėgų. Jeigu jūs ir toliau 
pakęsite fašistų režimą, 
tarnaujantį pikta jai nacių 
jėgai, tai patys turėsite 
nukentėti. Mums gi nėra 
jokio smagumo įsiveržti į 
italų žemę ir nešti., tragiš
ką karinį' sunaikinimą Ita
lijos žmonėms.

Bet mes esame pasiryžę 
sunaikint viliūginguosius 
vadus ir jų filosofijas, ku
riomis jie įstūmė Italiją į 
dabartinę jos padėtį.

Kiekviena minutė jūsų 
pasipriešinimo suvienytoms 
Jungtinių Tautų jėgoms— 
kiekvienas jūsų aukojamo 
kraujo lašas — tegali tar
naut tik vienam tikslui, tai 
yra, suteikt fašistų ir nacių 
vadams truputį daugiau 
laiko ir taip šiek tiek ati
tolint valandą, kada jie ne
išvengiamai bus nubausti 
už savo nedorybes.

Nacių Vokietija ir jūsų 
pačių falšyvi ir supuvę va
dai išdavė jūsų reikalus ir 
visus jūsų geruosius pada
vimus; ir tiktai paneigus 
vienus ir kitus, Italija tega
li tikėtis, kad jinai bus at- 
steigta ir užims garbingą 
vietą Europos tautų šeimo
je.

Jau atėjo laikas jums, 
Italijos žmonės, atsižvelgti 
į savigarbą ir į savo troš
kimą sugrąžint Italijai tau
tinę garbę, saugumą ir tai
ką. Jau atėjo laikas jums 
nuspręsti, ar italai mirs už 
Mussolinį ir Hitlerį — ar 
gyvens Italijai ir civilizaci
jai.”

Veržkitės Francijon! Prašo Gen. Giraud, 
Vyriausias Francūzų Komandierius

Ottawa, Canada. — At
silankęs čia, generolas H. 
Giraud, vyriausias francū
zų komandierius Šiaurinėje 
Afrikoje, atsišaukė į ang
lus, kanadiečius ir ameri
kiečius, prašydamas, kad 
jie kuo greičiausiai įsiverž
tų į Franci ją prieš nacius.

Nors hitlerininkai yra

Ramusis Vandenynas, 
liep. 18. — 200 su viršum 
Amerikos bombanešių ir 
lėktuvų kovotojų šeštadie
nį per 20 minučių nuskan
dino japonų šarvuotlaivį, 
du naikintuvus, vieną tor- 
pedlaivį ir tris prekinius 
laivus Buin - Faisi srityje, 
šiaurinėje Saliamono salų 
dalyje, ir nušovė žemyn 49 
priešų lėktuvus. Su japonų 
laivais žuvo ir didelė dau-

Jungt. Valstijų Kariuomenė 
Užėmė Agrigento; Anglai 

Jau Arti Catanijos
Sicilija. — Amerikiečiai, 

užėmę Agrigento, pajūrio 
miestą ir geležinkelių maz
gą pietiniai-vakarinė j e Si
cilijoje, stumia nacius ir 
italus tolyn atgal.

Alžyro radijas sekmadie
nį pranešė, kad anglai jau 
įsiveržė (į priemiesčius Ca- 
tanijos, didžiojo Ašies uos

Raudonoji Armija iš Trijų 
Pusių Artinasi prie Oriolo
London, liep. 18. — Ži

nios iš Sovietų fronto ro
do, jog Raudonoji Armija 
vakar Oriolo fronte atmetė 
vokiečius dar 6 iki 7 mylių 
atgal ir atėmė iš priešų 
dar kelias gyvenamas vie
tas, kurių viena yra stam
bi.

Tūli neoficialiai praneši
mai sako, kad rusai sulau
žė jau tris nacių fortų lini
jas apie Oriolą, dasigrūmė 
iki 6 mylių nuo paties mie
sto ir bombarduoja jį iš 
didžiųjų kanuolių. O fortus 
ir kitus apsitvirtinimus ap
link Oriolą hitlerininkai 
statėsi per ištisus 18 mėne
sių.

Sovietai tarp Oriolo ir 
Kursko atgriebė visas po
zicijas, kurias turėjo pirm 
liepos 5 d., tai yra, pirm 
nacių ofensyvo pradžios.

drūčiau apsitvirtinę Fran
ci jo j, bet Jungtinės Tautos 
su viešpataujančiomis oro 
ir laivynų jėgomis galėtų 
sėkmingai įsiveržt Frajnci- 
jon, kaip tvirtino generolas 
Giraud. Jis šaukė talkinin
kus negaišuojant gelbėti 
Francijos žmones nuo iš
mirimo.

ka-

tik

guma jų jūrininkų bei 
reivių. Amerikiečiai ir 
lyvavę australai neteko 
šešių lėktuvų. O pirm dvie
jų dienų mūšy j virš Rendo- 
vos salos amerikiečiai nu
šovė žemyn 45 japonų lėk
tuvus.

Japonija šį mėnesį Salia
mono salyne prarado jau 
bent 17 iki 21-no savo ka
rinių laivų.

to, rytiniame Sicilijos pa* 
kraštyje.
~ Anglai ima viršų prieš' 
60,000 vokiečių ir italų su 
jų tankais ir šarvuotais 
automobiliais, suburtais 
Catanijai ginti. Kanadie-' 
čiai užėmė Caltagironę ir 
Grammichelę, o anglai 
Scordią ir Lentinį.

Raudonarmiečiai nugali 
naujas vokiečių pastiprini
mų divizijas ir, nežiūrint 
desperatiško nacių pasi
priešinimo, palaipsniui ar
tinasi prie Oriolo iš šiau
rių, rytų ir pietų.

Praeitą penktadienį So
vietai Kursko-Oriolo sekto
riuose sunaikino 168 vo
kiečių tankus ir 106 lėktu
vus, o šeštadienį — 77 tan
kus, 194 baterijas kanuolių 
ir mortirų ir šimtus trokų 
su naciaais ir jų kroviniais. 
Šeštadienį buvo užmušta 
dar bent 4,300 hitlerininkų.

Amerikiečių - Anglų 
Valdžia Sicilijai

šiaur. Afrika. — Genero
las Eisenhower įsteigė ka
rinę talkininkų valdžią Si
cilijai. Jos vadu paskirtas 
anglų generolas Alexander, 
talkininkų . komandierius 
Sicilijoj. Kitais šios val
džios nariais paskirta du 
generolai — vienas ameri
kietis ir vienas anglas.

šiaur. Afrika. — Ameri
kos bombanešiai atakavo 
nacių punktus Hblandijoj 
ir šiaurvakarinėj Vokieti
joj; nušovė žemyn 50 iš 
200 vokiečių lėktuvų. Tik 
du amerikiniai bombane
šiai negrįžo. m
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Dvi Nuomonės Dėl Antro
Fronto

Vieningumas Invazijos Jėgose
Trijų šalių armijos dalyvavo invazi

joje į Siciliją —- Jungtinių Valstijų, 
Kanados ir Anglijos. Kiekviena tų ar
mijų turi savo, vadovybę, o visoms joms 
vadovauja amerikietis Gen., Eisen
hower. Armijų, ginklų ir amunicijos 
perkėlimui per šimto mylių vandenį rei
kėjo trijų tūkstančių laivų ię laivelių. 
Tai toks žygis, kokio istorija iki šiol dar 
nebuvo mačiusi.

Tačiau visam tam žygyje, kaip dabar 
paaiški, nebuvo jokio nesusipratimo tar-‘ 
pe tų trijų armijų. Tai irgi stebėtinas 
dalykas. 0 tas tik parodo, kaip Jungti
nių Tautų jėgos, -siekiančios vieno ir to 
paties tikslo, yra sucementuotos. Visai 
nėra klausimo, kas bus pirmutinis, kas 
teiks komandą ir duos įsakymus. Tik 
viena dvasia viešpatauja visose armijo
se: nugalėti priešą. Kredito ir garbės 
užteks visiems, ir visiems teks lygiai.

tėvynes karas ir kolektyvinių 
ŪKIŲ SANTVARKA

. Yra žmonių, kurie Jungtinių Tautų 
žygį Sicilijoj jau vadina taip seniai lau
kiamu antruoju frontu Europoje. Bet 
kol kas tai dar nėra antras frontas. Mes 
dar nesame girdėję, kad Amerikos ir 
Anglijos atsakomingi vadai, arba jųjų 
armijų galvos, šį žygį skaitytų antruoju 
frontu. Bus teisingiau, jeigu sakysime, 
kad įsiveržimas į Siciliją yra vienas di
delis ir svarbus žingsnis linkui antrojo 
fronto.
. Visi apskaičiavimai rodo, kad hitleri
ninkų šiandien Sicilijoj yra viso labo 
tiktai pora divizijų. O Hitleris šiandien 
turi virš trijų šimtų divizijų.

Šiandien daug kas kalba ir laukia 
daug didesnės Anglijos ir Amerikos ar
mijų veiklos prieš Vokietiją. Klausimas 
statomas sekamai: Nejaugi bus pasi
tenkinta iškėlimu armijos tiktai Sicili
joje? Nejaugi užėmus Siciliją vėl bus 
imta mėnesiai laiko- pasiruošimui kitam 
žygiui? Ar gal neužilgo susilauksime ki
tų invazijų Europon? Jos gali pasirody
ti Norvegijoj, Holandijoj, Prancūzijoj, 
Graikijoj.

Washingtone sėdi kolumnistas vardu 
’ Constantine Brown. Jisai išdėsto tokią 

filozofiją: Po išvijimo iš Afrikos italų 
ir vokiečių, Talkininkams ėmė 3 mėne
sius pasiruošti invazijai Į'Siciliją. Sicili
ją užkariavus, reikės mažiausia tris sy
kius daugiau laiko pasiruošimui dėl in
vazijos į pačią Italiją. Na, o Italiją nu- 
'galėti, žinoma, ims daug laiko. Vadina
si, Amerikos ir Anglijos armijos nesusi
sieks su Hitlerio armijomis ne tik šiais 
metais, bet dar vargiai ir 1944 metais!

Jeigu tai būtų toks Talkininkų planas 
ir tiktai tiek šios dvi milžiniškos šalys 
teištesėtų, tai būtų baisiausia tragedija. 
Tai ne tik kad karas turėtų nusitęsti 
kokį desėtką metų, bet galimas daiktas, 
kad patį karą laimėtų fašistinė Ašis. Tai 
reikštų, kad visas Hitlerio sumušimas 
būtų paliktas vienai Sovietų Sąjungai.

Negalima sutikti su Constantine 
Brown. Jis veikiausia kliedą iš kepurės. 
Mūsų supratimu, Amerika ir Anglija 
daug geriau pasirengusios ir daug dau
giau jėgų turi, negu Brown mano.

Reikia viltis ir tikėtis, kad neužilgo 
išgirsime apie naujas Talkininkų inva
zijas. Ir tos invazijos bus tokio pobūdžio, 
kad privers Hitlerį atitraukti daug jė
gų nuo Rytų fronto. Tai turės būti. Tai 
reikalinga karo laimėjimui.

Raudonasis Kryžius ir Sovietų 
Sąjunga

Amerikinio Raudonojo Kryžiaus gal
va Davis padarė viešą pranešimą apie 
Raudonojo Kryžiaus teikiamą pagelbą 
Sovietų Sąjungos- armijai ir žmonėms. 
Davis sako, kad, nepaisant visų trans- 
portacijos sunkumų, iki šiol mūsų Rau
donasis Kryžius jau yra pristatęs Sovie
tų Sąjungai įvairių medikamentų už 
$10,000,000. Už kitus penkius milijonus 
visokių daiktų tuojaus būsią išgabenta, 
o dar už penkius milijonus bus pasiųsta 
kiek vėliau.

Tai yra labai graži parama ir, aišku, 
Sovietų žmonės ir vyriausybė ją labai 
nuoširdžiai įvertina.

Smetonizmo Nuodų Šaltinis
Washingtone tebesėdi Žadeikis ir vadi

nasi “Lietuvos Pasiuntinybe.” Lietuvos 
žmonės jo nerinko ir ten nesiuntė. Jį pa
skyrė kruvinasis Smetona ir jis teatsto- 
vauja Smetoną ir smetonizmą.

Tačiau šitas Žadeikis drįsta kalbėti 
Lietuvos ir lietuvių tautos vardu. Sme
tonizmo nuodus jis leidžia ir skleidžia ne 
tik lietuvių kalboje, bet taipgi leidžia ir 
angliškus buletinus. Paskutiniam savo 
buletine, pavadintam “Current News on 
the Lithuanian Situation,” Žadeikis dar 
kartą bjauriai nusispjauna ant Sovietų 
Sąjungos. O be jokios išimties klerikalų, 
tautininkų ir menševikų spauda tuos 
“Lietuvos Pasiuntinybės” straipsnius ir 
buletinus talpina ir padeda smetonizmą 
platinti tarpe lietuvių.

Italų Tautos Nelaime ir Proga
Mussolinis ir fašizmas yra didžiausia 

italų tautos nelaimė. Tai bus dvidešimt 
metų, kaip ją vergia ir kankina juod- 
marškiniai Mussolinio partijos barba
rai.

Bet dabar italai susilaukė auksinės 
progos pasiKuošuoti. Jiems pagelbon< at
eina Jungtinių Tautų ginklai ir armijos. 
Jie'turi progą sukilti ir iš vidaus sprog
dinti fašistinę bastiliją, kaip Amerikos 
ir Anglijos armijos ją daužo iš lauko pu
sės.

Įsiveržiant mūsų armijoms į Siciliją, 
gen., Eisenhower atsikreipė į italus ir 
pasiūlė jiems taikos sąlygas. Tos sąlygos 
susideda tik iš dviejų punktų, būtent:

1. Fašistinis režimas ir jo ginkluotos 
jėgos turi besąlyginiai pasiduoti.

2. Italijos žmonės, po nuvertimo fašiz
mo, galės laisvai ir demokratiniai įsi
steigti tokią nefašistinę valdžią, kokia 
jiems patinka.

Kol kas nieko nesigirdėt apie italų pa
sipriešinimą Mussolinio režimui. Bet kad 
paprasti Italijos žmonės laukia išsi
laisvinimo valandos, tai aiškiai parodo 
jų atsinešimas Sicilijoje. Ten darbo 
žmonės išskėstomis rankomis pasitinka 
anglus ir amerikiečius, kaipo savo išlais
vintojus.
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Ketvirtoji Prancūzų Respublika
Kaip nekalbėsim, bet laisvųjų francūzų 

vadą gen. de Gaulle reikia pripažint atvi
ru ir drąsiu kovotoju.Neveltui ant jo taip 
pyksta ir bando jį diskredituoti Ameri
kos stambiosios buržuazijos oratoriai ir 
spauda.

Štai de Gaulle kalbėjo liepos 14 die
ną. Alžyro mieste.. Jis kalbėjo masinėje 
francūzų demonstracijoje paminėjimui 
Bastilijos sugriovimo sukakties. Jo pra
kalba buvo išnešiota po visus pasaulio 
kampus oro bangomis.

Gen. de Gaulle pasmerkė tuos, kurie 
bando atskirti francūzų armiją nuo pu
ikinės vyriausybės ir vadovybės. Armija 
turi tarnauti francūzų tautai, o ne 
saujalei karininkų, kaip kad būdavo pra
eityje.

De Gaulle sakė, kad Jungtinėms Tau
toms laimėjus karą, turės pakilti nauja 
francūzų respublika, būtent, Ketvirtoji 
Respublika. Ji bus skirtinga nuo trečios, 
kurią naciams pardavė Petain ir Lavai. 
Ji bus tikrai laisva, tikrai demokratiška 
respublika. Joje neviėšpataus sau jale 
turčių plutokratijos. Jinai priklausys 
žmonėms. Jos negalės išnaudoti savo in
teresams keletas galiūnų, keletas pini
guočių. . .

Klastingai u ž p uldamas 
Tarybų Sąjungą, Hitleris 
tikėjosi kolektyvinių ūkių 
santvarką esant netvirtą, 
nepatvarią, Hitleris manė 
esą užteksią tik suduoti Ta
rybų Sąjungai pirmus rini
tus smūgius, ir kolektyvinių 
ūkių santvarka neišlaiky
sianti, susvyruosianti, o ta
tai padėsią fašistinei Vokie
tijai greit apsidirbti su Ta
rybų Sąjunga. Kaip žino
ma, tasai planas, lygiai, 
kaip ir kiti Hitlerio svai
čiojimai, nevirto tikrove. 
Atvirkščiai,' k o 1 e k tyvinių 
ūkių santvarka ne tik ne
susvyravo, bet dar labiau 
sutvirtėjo,' parodė savo 
pranašumą palyginus su 
individualiniu ūkiu. Kolek
tyviniai ūkiai ir tų ūkių 
valstiečiai pasirodė didžiau
sia jėga, padedančia tarybi
nei valstybei kovoti prieš 
hitlerinius grobikus.

Kur glūdi kolektyvinių 
ūkių santvarkos stiprybė ? 
Tam klausimui išaiškinti 
reikalinga pažvelgti, kokie 
pakeitimai įvyko kaime, 
koks buvo kaimas prieš re
voliuciją, iki kolektyvinių 
ūkių santvarkos įvedimo, ir 
koks jis virto tą santvar
ką įvedus.

Carinė Rusija buvo atsi
likusi šalis. Atsilikusi buvo 
ne tik pramonė, bet ir že
mės ūkis. Didžiausia žemės 
dalis buvo caro šeimos na
rių, dvarininkų ir buožių 
rankose. Iš 367 milijonų 
hektarų, tinkančių žemės 
ūkiui žemių, 152 milijonai 
hektarų priklausė dvari
ninkams, caro šeimos na
riams ir vienuolynams, 
80 milijonų hektarų — 
stambiems buožėms — iš
naudotojams. Carinėje Ru
sijoje 65 nuoš. visų valstie
čių ūkių buvo biedniokų, 
30% ūkių neturėjo arklių, 
34% ūkių neturėjo jokio 
inventoriaus, o 15% ūkių 
neturėjo nė ariamos že
mės. Visa toji masė netu
rinčių arklių, inventoriaus 
ir ariamos žemės valstiečių' 
buvo negailestingai buožių 
ir dvarininkų išnaudojama.

Žemė carinėje Rusijoje 
buvo dirbama pačiu atsili
kusiu, primityviausiu būdu, 
naudojant pigų valstiečių 
ir kumečių darbą. Carinė 
Rusija beveik negamino’ 
moderniškų (net ir tų lai
kų sąlygomis) žemes ūkio 
mašinų, nebuvo nei trakto
rių, nei kombainų. Pagrin
dinis darbo įrankis kaime 
buvo akėčios, mediniai ark
lai. :

Iki revoliucijos Rusijoje 
buvo 7.8 milijonai žagrių;

2.2 milijonai medinių ark
lų; 17.7 milij. medinių akė
čių. Negalėjo būti nė kal
bos apie derliaus kėlimą, 
apie racionalų tūrtihgų Ru
sijos žemių išnaudojimą 
esant tokiam technikos ly
giui.

Tarybą valdžia pirmiau
siai atėmė daugiau kaip 
150 milijonų ha. žemės iš 
dvarininkų ir vienuolynų ir. 
atidavė jas naudotis vals
tiečiams. Bet vien tik tuo 
atsilikęs, nuskuręs kaimas 
nebuvo pertvarkytas. Rei
kėjo tą kaimą aprūpinti 
technika, apginkluoti jį 
mašinomis, pakeisti medi
nius arklus ir akėčias trak
toriais ir kombainais. Rei
kėjo išplėšti milijonus vals
tiečių iš buožių eksploata
cijos, iš priklausomybės nuo 
tų buožių.

Tarybinė valstybė visa 
tai sėkmingai atliko. De
šimties metų bėgyje kaimas 
gavo šimtus tūkstančių 
puikių moderniškų mašinų. 
1938 metais Tarybų Sąjun
gos laukuose dirbo 480 
tūkstančių ' traktorių, .’per 
150 tūkstančių kombainų, 
apie 200 tūkst. auto sunk
vežimių ir šimtai tūkstan
čių kitų žemės ūkio maši
nų. Tais pačiais metais jau 
dirbo 6,350 mašinų trakto
rių stočių.

Kiekvienam suprantama, 
kad tokia galinga technika 
negalėjo būti išnaudota at
skiruose, smulkiuose vals
tiečių ūkiuose po 4-5 hekta
rus. Visa ta naujausia tech
nika davė puikiausių re
zultatų kolektyvinių ūkių 
laukuose. Toji technika ko
lektyvinių ūkių rankose su
teikė galimybę likviduoti 
kaime daugelio milijonų 
valstiečių. arklių . ir inven
toriaus neturėjimą. Kolek
tyviniuose ūkiuose jie įgijo 
pačią moderniškiausią tech
niką. Tatai iš karto iškėlė 
Tarybų Sąjungos žemės 
ūkį. Iš smulkaus ir atsili
kusio žemės ūkio šalies Ta
rybų Sąjunga per 10—12 
metų virto pačio stambiau
sio ir techniškai aprūpinto 
žemes ūkio šalimi. Kolek
tyvinių ūkių plėtinio išda
vos buvo: pasėlių plotai iš
augo daugiau kaip per 35 
milijonus hektarų, padidėjo 
bendra gamyba, padidėjo 
techniškos kultūros. Taip 
antai,’ jei iki karo grūdų 
gamyba sudarė 4.5 milijar
dus pūdų, tai 1937 m. ji jau 
siekė 7 milijardus pūdų. 
Medvilnės gauta 1938 me
tais 323% daugiau nei prieš 
revoliuciją, linų 161% dau
giau, cukrinių runkelių 161

nuoš. daugiau. Linų ir cu
krinių runkelių gamyboje 
TSRS užėmė pirmą vietą 
pasaulyje.

Bet kaimas ne tik buvo 
techniškai a p g i nkluotas. 
Senas, nuskuręs, neraštin
gas, nekultūringas, atsili
kęs kaimas per trumpą is
torijos laikotarpį virto vi
sai- nauju — raštingu, su 
savomis mokyklomis ir mo
kytojais, skaityklomis ir 
bibliotekomis, ambulatori
jomis, gydytojais, kinais, 
elektra, agronomais, trak- 
toristais. Visa tai iš pagrin
dų pakeitė kaimą. Tai dar 
nereiškia, kad jau viskas 
pasiekta, kad viskas pada
ryta išnaudoti Visoms toms 
milžiniškoms galimybėms, 
kurios glūdi kolektyvinių 
ūkių santvarkoje. Bbvo ir 
yra dar, žinoma, kolektyvi
nių ūkių, kurie dirba ne 
taip, kaip reikia, yra ir ko
lektyvinių ūkių valstiečių, 
kurie dirba ne taip, kaip 
reikia, o todėl ir gyvena ne 
taip, kaip būtų galėję gy

venti, jei geriau dirbtų. 
Bet pagrindiniai dalykai 
padaryti.

“Mes pasiekėme to, — 
sako draugas Stalinas, — 
kad padėjome milijoninėms 
biedniokų masėms įeiti į 
kolektyvinius ūkius. Mes 
pasiekėme to, kad įėję į ko
lektyvinius ūkius ir ten 
naudodamiesi geresne že
me ir geresniais gamybos 
įrankiais, milijoninės bied
niokų masės pakilo iki vi
dutiniokų lygio... padėjo
me biedniokams tapti savo 
darbo šeimininkais kolek
tyvinių ūkių viduje, tapti 
vidutiniokais.”

Kolektyviniai ūkiai pra
skynė tokiu būdu valstie
čiams kelią į naują gyve
nimą, o šaliai — kelią į ne
perstojamą žemės ūkio pro
dukcijos augimą. Tas ko
lektyvinių ūkių santvarkos 
pranašumas ypatingai ryš
kiai reiškiasi Tėvynės karo 
metu.

A. Vasariškis.
“Tarybų Lietuva.”

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7004

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Britų kqmandos, nuvykę japonu- užnugaryje Bur- 
moje, padarė priešui daug nuostolių. Jie grįžta una- 
mon” lėktuvu ir dalinasi įspūdžiais.

IŠVARGINTA RANKA— 
SUSTINGSTA

•Drauge gydytojau: krei
piuos į jus patarimo. Jau 
daugiau, kaip metai, kaip 
aš turiu vargo su kairiąja 
ranka.

Kol buvau namų šeimi
ninkė ir netekdavo labai 
sunkiai dirbti, buvo pusė 
bėdos. Tik kai megzdavau 
ar šiaip daugiau padirbė
davau ta ranka, tai ji pa- 
sidarydvo lyg apmirus, pir
štai sustingę.

Dabar dirbu dirbtuvėj, 
tai su ranka blogiau. Rū
pinuos, kad ant senatvės 
gal nebegalėsiu jos valdyt.

Kai priseina per dieną 
padirbėt, tai pasidaro ran
ka lyg apmirus, pirštai su- 
styrę. Net naktį negaliu 
miegot, tai nuleidžiu iš lo
vos žemyn. Tai kai prade
da kraujas išsiliuosuoti, 

apima ranką ir pirštus bai
sus skausmas, lyg mėšlun
gis traukia. Iš ryto ranka 
ir pirštai sutinę, tai, kai 
nueinu darban, tai iki pie
tų dantis sukandus dirbu, 
kol atsiliuosuoja. Po pietų 
pasidaro geriau, bet vaka
re, naktį ir ant rytojaus 
vėl ta pati istorija.
-Prie to, kaip tik padir

bėju per dieną, tai prade
da skaudėt iš kairio šono 
pečius, arti nugarkaulio.” Ir 
degina, lyg būtų kokia opa.

Bandžiau daryt masažus, 
trynimus, bet vis tas pats. 
Dabar dirbu prie sunkoko 
darbo. Per dieną ten šla
pia, drėgna ir gana šalta. 
Taipgi ranką ir pirštus tu
riu nuolatai per dieną ju
dinti, tai tikra bėda. Net 
ir Kuosomis dienomis neat
sitaiso.

Šiaip esux sveika, valgau 
gerai ir miegu. Turiu ener
gijos ir noro dirbti, bet ta 
ranka sukoneveikia. Esu 
40 metų amžiaus, dėl savo 
ūgio sunkoka. Gyvenimo 
pakaitos nejaučiu dar. šei
mynišką gyvenimą (ir ly
tinį) turiu, laimingą, pa
tenkinantį. Patarkite per 

Laisvę. Dėkui.
Atsakymas.
Tikrai keblus dalykas. 

Presidirbimas, nuovargis 
daugiausia ir sužadina tuos 
skausmus, sustingimą, de

ginimą, dilgčiojimą. Įvargę 
raumenys net pabrinksta, 
esti persisunkę nuovargio 
medžiagomis. Tatai sudaro 
slėgimo į tų vietų nervus, 
jaudina juos ir į nervą įsi
meta net gėlimas, neural
gija. Žinoma, gali būti da 
ir kokių dadedamųjų prie
žasčių. Gali būti mažoka 
kokių liaukų sunkos, saky
sim, kad ir skydinės (pail
gosios f, q kaklo, ti^ųį^inęs) 
liaukos. Gal kartais tos 
liaukos silpnumas (o dar 
ir kitų liaukų—posmageni- 
nės, kiaušidinių) turi ką 
bendra su didoku Draugės 
svoriu. Be to, gali būti ir 
kokių mitybinių trūkumų: 
mažoka kalkių, geležies, 
vitaminų, ypač vitamino B 
dalelių.

Gal būtų geriausia tū
lam laikui pertraukti dar
bą, gerai pasilsėti, pakeisti 
aplinkumą, atostogų paim
ti keletą savaičių. Jei tik 
sąlygos leistų. Pilnas poil
sis galėtų daugiausia gera 
padaryti.

O, kol kas ranka reikėtų 
braukyti, kaitinti su dia- 
termija, u 11 r a-violetiniais 
spinduliais. Būtinai ir nuo
latai imkit vitamin B Com
plex tablets, po keletą (3- 
5) su maistu, tai bent po 9, 
po 15 kas diena, kol ran
kos nervai atsigaus.- Tada 
mažiau: po 1-2 tableti 3 
kartus kas diena. Thyroid 
gland, 2 grs., 100 tablets: 
imkite po vieną kas rytas, 
apleisdama per mėnesines. 
Tincture lodin — po lašą 
su pienu kas pora dienų. 
Dažniau būkite ore.

Worcester, Mass.
“Laisvėje”, birželio 14 d., 

tilpo ilga koresondencija, pa
rašyta per S. J. Tarp kitų ži
nių fenai buvo pasakyta, kad 
buvęs Endicott St. kliubo gas- 
padorius yra Smetonos kava
lierius. Kliubo valdybos na* 
riai man pranešė, kad aš bu
vau klaidingai painformuotas, 
nes buvęs gaspadorrus, nors ir 
yra kavaliėrius (nevedęs), bet 
ne smetonuotas — sako, jis 
yra bepartyvis ir į politiką ne
sikiša. Tai aš manau, kad val
dybos nariai geriau žinč už 
mano informuotoją. Taigi, Čia 
valdybos narių nuomonę ir pa
skelbiu. S. J.;



Sicilija - Strateginė Jos Svarba, 
Gamta ir Gyventojai

Vokiečių Oficierius Sako: 
Apsigavom Sovietų Fronte

Susipažinkime su Italijos 
sala Sicilija, kurioje mūsų 
kariai ir anglai peria kailį 
italams ir naciams; sužino
kime, kokiose gamtinėse są
lygose ir tarp kokių žmo
nių jie ten kovoja.

Sicilija yra trikampė sa
la 9,935-kių ketvirtainių 
mylių ploto, arba užima 
ketvirtą dalį tiek vietos, 
kaip Lietuva su Vilniaus 
kraštu.

1928 metais Sicilija turė
jo 4 milijonus 426 tūkstan
čius ir 113 gyventojų.

Sicilija guli Viduržemio 
Jūros siaurumoje, tarp pie
tinės Italijos ir Tunisijos. 
Nuo Bon Iškyšulio, šiauri
niai - rytiniame Tunisijos 
kampe iki Sicilijos tėra tik 
80 mylių, o tarp Sicilijos 
šiaur-rytinio kampo ir pie
tinės Italijos — tik dviejų 
mylių pločio vandens ruož
tas.
STRATEGINĖ SICILIJOS 

SVARBA
Kol kas nekalbant apie 

kitokią Sicilijos reikšmę, ši 
sala buvo fašistinei Ašiai 
ypač svarbi kaipo karinė 
bazė prieš Anglijos ir Ame
rikos laivus. Fašistų subma- 
rinai, karo laivai ir lėktu
vai galėjo atakuoti talkinin
kų laivus, plaukiančius iš 
vakarinės Viduržemio Jū
ros dalies į rytinę. Užimda
mi Siciliją, talkininkai pa
šalins tą sau pavojų jūro
je.

Užkariaudami Siciliją, jie 
įgys lieptą į pačią Italiją. Iš 
Messinos uosto Sicilijoj 
amerikiečiai ir anglai ne 
tik laivais galės per poros 
mylių vandens ruožtą per
mest savo kariuomenę ir pa
būklus į pietinę Italiją. Jie 
be ypatingo vargo galėtų 
greitai nutiest pontoninius 
tiltus per tą jūros rankovę 
ir tiltais persiųst karines 
savo jėgas į tą Italijos 
smailgalį; o per Italiją tal
kininkai gali patraukti į 
Jugoslaviją, Franciją ir ki
tur.

Bet dar nelaukiant galu
tino Sicilijos užkariavimo, 
amerikiečiai ir anglai ją 
naudoja kaip atakos pozici
ją prieš Italiją. Talkininkų 
lėktuvai, pakildami nuo už
imtų Sicilijoj aikščių, da
bar iš arti pleškina kari
nius Italijos miestus ir į- 
rengimusTr naikina fašistų 
laivus pačiuose Italijos 
krantų plyšiuose.

GAMTINIS SICILIJOS 
PAVIDALAS

Sicilija bendrai yra kal
nuota sala. Ji didžiumoje 
yra plokščiakalnis, pakilęs 
500 iki 1,900 pėdų virš jū
ros lygmalo.

Šiauriniais salos pajū
riais eina Madonie kalnų 
virtinė iki 6,500 pėdų aukš
čio ir Peloritani * kalnynas, 
siekiąs apie 4,000 pėdų 
aukščio.
UGNIAKALNIAI IR ŽE

MĖS DREBĖJIMAI
Yra ir pavienių aukštų 

kalnų, kaip kad Etna, 11,- 
870 pėdų aukščio, ir San 
Giuliano 2,460 pėdų ir t.t. 
Etnoje yra veiklus ugnia- 
kalnis-vulkanas. _ Net pats 

Etnos kalnas, turįs 400 ke
tvirtainių mylių apačioje, 
yra amžiais supiltas per 
vulkano išsiveržimus, kurie 
iš požemių išmeta lavą — 
masę ištirpdintų akmenų, 
uolų ir žemės pelenų. Yra 
ir daugiau kalnų, susibuda- 
vojusių vien per vulkanų 
išsiveržimus.

Etna stūkso Katanijos 
lygumoje, vienintelėje di
delėje Sicilijos 'lygumoje.

Etnos - srityje ir kitur, 
ypač šiaurinėje Sicilijos pu
sėje, gana tankiai įvyksta 
žemės drebėjimai. Per 1908 
m. žemės drebėjimą Katani
jos Messinos plote žuvo dau
giau kaip 50 tūkstančių 
žmonių, o 1910 m. buvo 
smarkus Etnos ugniakalnio 
išsiveržimas, skaudžiai pa
lietęs aplinkinius kaimus ir 
miestelius.

KLIMATAS
Oras Sicilijoj šiltas ir 

saulėtas, augalija įvairi ir 
žydri. Salos gamtos grožiu 
amerikiečiai pradėjo gėrė
tis, kai tik ten koją įkėlė.

Vidutinė temperatūra 
sausio (January) mėnesį 
būna tik 51į laipsnio virš 
zero, pagal Fahrenheit ter
mometrą. Tiktai kartą kas 
keturi bei penki metai ter
mometras žiemą tesiekia 
truputį žemiau 32 laipsnių 
šalčiausiomis dienomis. Re
tai kada nukrinta kiek snie
go net šiauriniame salos 
ruožte, nors ant Madonie ir 
Etnos aukštųjų viršukalnių 
sniegas baltuoja iki birže
lio ir liepos mėnesių.

Sicilijoj beveik nėra svar
bių upių. Dauguma jų va
sarą išdžiūsta visiškai arba 
protarpiais.

Vasara toje saloje sausa 
ir karšta, o žiema švelni ir 
lietinga. Per metus prily- 
ja apie 30 colių, bet per tris 
vasaros mėnesius — birže
lio, liepos ir rugpj. — be
veik visai lietaus nebūna. 
Štai kodėl ir upės išdžiūs
ta.

BAISUSIS SIROKKO
Gamtos malonumą Sicili

joj pavasarį ir Vasarą daž
nai nustelbia sirokko vėjai; 
tai smarkūs, sausi, karšti, 
sviliną, kaukią vėjai, kurie 
vienu pradėjimu be atlaidos 
pučia iki trijų dienų, ir po 
kiek laiko vėl ir vėl pasikar
toja. Šie vėjai tai tikra 
rykštė, skaudžiausia ryti
niuose Sicilijos pajūriuose.

Besiaučiant sirokko vė
jams, visas oras pasidaro 
tamsiai spalvotas — tai nuo. 
milžiniškos daugybės smul
kių rusyų dulkių, kurias tie 
vėjai sukelia. Nors dau
giausiai tokių vėjų būna va
saros metu, tačiau nėra nei 
vieno mėnesio visiškai lais
vo nuo sirokko.

Šiuo vardu kai kada va
dinama ir skirtingas vėjas, 
kuris yra drėgnas ir nelabai 
karštas, * tačiau slegiantis.

Tam tikri Sicilijoj plotai 
yra maliarijos uodų peryk
los ir ten dažnai siaučia pa
vojinga maliarijos drugio 
ligos epidemija.

MIŠKAI
Sicilija yra labai netur

tinga statybinių medžių 

miškais. Jie užima tik 3 
procentus visos salos žemės. 
Miškų yra Etnos kalno 
apylinkėje ir aukštajame 
Madonie kalnų ruožte, kur 
daugiausia auga ąžuolai ir 
kaštanai. O kitur beveik vi
sai nėra miškų.

MINERALAI
Sicilijoj yra didžiausi 

pasaulyje baltosios sieros 
klodai. Siera gi yra amuni
cijos medžiaga. Užėmus tal
kininkams Siciliją, todėl, 
naciai greitai pajus tos me
džiagos trūkumą.

Sicilijoj buvo daug iška
sama akmeninės druskos ir 
asfalto, panašios į smalą 
medžiagos, kuri naudojama 
ypač gatvėms ir keliams 
grįsti. O valgomosios drus
kos siciliečiai gana daug 
pagamindavo iš jūrų van
dens, išgarindami ir disti
liuodami tą vandenį.

ŽEMDIRBYSTĖ
Pamatinė Sicilijos pra

monė yra žemdirbystė, pri- 
skaitant ir sodininkystę su 
daržininkyste. Seniau Sici
lija buvo vadinama Italijos 
aruodu, bet pastaraisiais 
laikais jinai tik tiek grūdų 
teužsiaugina, kad vos už
tenka jos pačios gyvento
jams.

Kviečius pakaitomis su 
miežiais ir pupomis tik dva
rai ir didieji ūkiai teaugi
na, turėdami gana žemės; 
bet ir jų žemdirbystė yra 
pirmykščia, nusenusi, ne- 
sumokslinta.

Dėl labai neteisingo, ne
lygaus žemės padalinimo, 
sunkiai vargsta ir skursta 
milžiniška valstiečių dau- 
guomenė. Neskaitlinga dva
rininkų klasė tai didieji sa
los turčiai, kurie paprastai 
gyvena Sicilijos ir Italijos 
didmiesčiuose ir net Pary
žiuje. Net vadinama vidu
rinė Sicilijos klasė tik skur
džiai tegyvena.

M i 1 ž i n i š ka gyventojų 
dauguma tai smulkučiai 
ūkininkėliai, kurie men
kuose savo žemės sklype
liuose augina vynuoges, 
migdolinius ir pistačio rie
šutus, aliejines alyvas, orin- 
džius, citrinas (lemonus), 
figas, šilkmedžius (šilkva- 
baliams auginti), lietuviš
kos rūšies riešutus, pyčes 
(persikus), tomeites, dyg
liuotas kriaušes (grūšias) 
ir kai kuriuos kitus vaisius 
ir daržoves. Tos dygliuotos 
kriaušės su duona, tai pa
matinis ir beveik vieninte
lis biednuomenei maistas 
per kelis mėnesius kasmet. 
Smulkieji žemdirbiai augi
na dar sumach krūmus, 
kurie auga net skurdžiau- 
sioje žemėje. Sumacho lapai 
naudojami kailiam ir odom 
dirbti.

Sicilijoj taip pat auga 
vaisinės datulių palmos, 
įvairios nendrės ir didžiau
sia europinė žolė, moksli
niai vadinama Arundo Do- 
nax. Jos stiebai vartojami 
vynuogių medeliams su
ramstyti.

Kai kur šiek tiek augina
ma ir medvilnės.

GYVULININKYSTĖ
Dėl tinkamų ganyklų ir 

(Tąsa 5-me pusi.)

Paveikslas rodo, kaip Amerikos lietuvis Haroldas 
Benkūs, Jungtinių Valstijų prekybos laivyno vy
resnysis oficierius, sveikinasi ir šnekasi su Anglijos 
karaliene Elzbieta, o karalius Jurgis, klausydama
sis, linksmai šypsosi.

H. Benkus jau 12 metų tarnauja prekiniame 
Amerikos laivyne, kuris dabar gabena Jungtinių 
Valstijų kariuomene į užjūrius kovai prieš hitle
rininkus. Angliškoji amerikiečių spauda rašė, kad 
Beniais netrukus bus paaukštintas į kapitonus.

H. Benkaus tėvai gyvena Haverhill, Mass., pq& 
num. 357 River St. Pažangus jo tėvas, S. Benkus 
jau daugelį metų yra sekretorius Lietuvių Litera
tūros Draugijos 85-tos kuopos.

Skraidymas, Rūkymas, 
Vedybos ir Kitkas

Kanados oro laivyno ofi- 
cieriai-gydytojai paskelbė 
savo patyrimus apie tinka
mus ir netinkamus jaunus 
vyrus į karo lakūnus, bū
tent:

Vedę vyrai lygiai tinka į 
orlaivininkus, kaip ir pavie
niai. Procentas netinkamų 
tarp vienų ir antrų yra tas 
pats. O iki šiol buvo klai
dingai manoma, būk pavie
niai esą geresni kandidatai 
į lakūnus, negu vedę.

Didelis rūkymas gadina 
nervus taip, kad daugelis 
smarkių rūkytojų negali iš
silavinti į gabius lakūnus.

Dveja tiek daugiau kai
riarankių nepajėgia už
baigt lavinimosi į lakūnus, 
kaip dešinrankių.

Iš gerų amatininkų-me- 
chanikų išeina lygiai gabūs 
lakūnai, kaip ir iš baigusių
jų kolegijas bei universite
tus. O iki šiol buvo kalba
ma, būk aukštuosius moks
lus baigusieji esą geriausi 
lakūnai.

Sportininkai-atletai kaipo 
kandidatai į lakūnus abel- 
nai ima viršų prieš tuos, 
kurie neužsiėmė sportais.

Viską sudėjus krūvop, ta
čiau, pasisekimas skraidy
me * daugiausiai priklauso 
nuo to, kaip karštai jau
nuolis nori išmokt skraidyt, 
sako kanadiečių lakūnų ka
pitonas J. W. Tice.

Šauni Amerikiečių Per
galė Ore prieš Japonus

Ramusis Vandenynas. — 
45 japonų lėktuvai buvo at
skridę atakuot amerikiečius 
Rendovos saloje, už 5 my
lių nuo Mundos, japonų sto
vyklos New Georgia salo
je, Amerikiečiai nukirto 
žemyn 45 priešų lėktuvus, 
o savo prarado tik tris.

Per pusę mėnesio ame
rikiečiai toj srityj viso su
naikino jau apie 300 ja
ponų lėktuvų.

Bruslotas Apsaugai 
Nuo Šoviniu Ore

Jungtinių Valstijų lakū
nų gydytojas - chirurgas 
pulk. Malcolm G. Grow iš
rado “bruslotą”, saugantį 
lakūnus nuo sužeidimų šo
viniais iš priešų kanuolių. 
Šis bruslotas atremia dau
gumą priešlėktuvinių ka
nuolių šovinių skeveldrų.

Suskaičiuota, jog “pailsu- 
sios”, jau lėtai lekiančios 
šovinių skeveldros padaro 
lakūnams 70 iš kiekvieno 
šimto žaizdų. Tai tokias 
skeveldras ir sulaiko tas 
bruslotas nuo lakūno kūno. 
O jau visiepi žinoma, jog 
kulka, šovinys arba jo ske
veldra, pralėkus tam tikrą 
tolį, paskui eina lėtyn ir 
silpnyn.

Pats bruslotas padirbtas 
iš susagstytų stipriausio 
plieno mažyčių lentelių.

Dr. Grow taip pat išrado 
pritaikytą lakūnam plieninę 
kepurę.

Už tuos išradimus Ame
rikos vyriausybė atsiuntė 
Anglijon daktarui Grow 
Nuopelnų Legiono ordiną. 
Dr. Grow yra chirurgas 
Aštuntosios Jungtinių Val
stijų Oro Jėgos, kuri iš 
Anglijos veikia prieš Vo
kietiją ir nacių užimtus 
kraštus.

Talkinink. Užėmė Mubo, 
Naujojoj Guinejoj

Australija, liep. 16. — 
Amerikiečių ir australų ka
riuomenė atėmė iš japonų 
Mubo, drūčiausią priešų at
spirties centrą, prie kelio 
už 12 mylių nuo Salamauos 
uostamiesčio, didžiausios 
japonų karo bazės šiauri
niame salos Naujosios Gui- 
nejos pakraštyje. Tuom žy
giu talkininkai užmušė bei 
nelaisvėn paėmė 950 japo
nų.

Amerikiečiai nukovė di
delį skaičių fašistų naujuo
se mūšiuose Sicilijoj.

Paimtas nelaisvėn vyres
nysis vokiečių leitenantas 
Frankenfeld sakė, jog Orio
lo fronte vokiečiai jau pra
kišo ofensyvą prieš Sovietų 
Sąjungą šiemet, kaip pra
nešė amerikietė korespon
dentė Natalia Rene iš Mas
kvos liepos 16 d.

Frankenfeld tvirtino, kad 
tai garsiosios Sovietų mor- 
tiros, vadinamos “Katriu
tės,” labiausiai pakirto vo
kiečius Oriolo apygardoje. 
Be to, vokiečių komandie- 
riai nesitikėjo tokio dar, 
girdi, nematyto raudonar
miečių pasipriešinimo. Tuo- 
mi rusai labai sunervino 
nacių komandierius, — pri
dūrė leitenantas Franken- 
feldas, — ir oficieriai ne
pajėgė suderinti savo pulkų 
ir kuopų į sutartinus veiks
mus, nes vokiečių kareiviai 
jautė, kad jie stumiami tik 
į bergždžias, beprasmiškas 
atakas.

Liepos 5 d. anksti iš ry
to Hitleris atsiuntė įsaky
mą savo oficieriams pradė
ti didįjį ofensyvą. Jis sakė: 
“Šis ofensyvas bus spren
džiamasis žygis ir galutina
sis mūšis, lemiąs Vokietijai 
pergalę.”

Nei vienas oficierius ne
norėjo klausyti tos Hitlerio 
deklamacijos, kaip teigė 
Frankenfeldas:

O katastrofa įvyko liepos 
8 d., kuomet 9-tai ir 18-tai

LAKŪNŲ NUOVARGIS IR 
KOVA PRIEŠ JĮ

Darydami oro žygius, la
kūnai per kelias savaites 
suvargsta kūniškai ir pro
tiniai, kartu ^pablogėja jų 
regėjimas ir nusilpsta ner
vai.

Pats sekamo žygio lauki
mas kartais nuvargina la
kūną fiziniai ir dvasiniai. 
Štai lakūnui pranešta, kad 
jis tam tikru laiku turės 
skristi kovon. Lakūnas pa
sidrąsina ir gyvai laukia 
tokios valandos. Tuo tarpu 
jo žygis tolyn atidedamas, 
ir Jakūnas nervinasi, ne
tenka noro valgyti ir beveik 
negali užmigti.

Anglijoj lakūnai po kiek 
dienų ar savaičių veikimo 
yra ilgokam laikotarpiui 
paliuosuojami nuo karinių 
pareigų. Tatai taiso jų pro
tinę ir kūno sveikatą, bet 
ne visai atitaiso.

Amerikos ir Anglijos 
mokslininkai stengiasi su
rast būdus, kuriais galima 
būtų kuo trumpiausiu lai
ku sugrąžinti lakūnus į nor
malų sveikatos stovį.

J. C.

Priešų Pagyras
Naciai (meluodami) gi

riasi, būk fašistai sunaikinę 
10,000 talkininkų parašiu- 
tistų, kurie buvo iš lėktuvų 
nuleisti į užnugarę vokie
čių ir italų linijų Sicilijoj.

Iš 10,000 jaunų vyrų ne
priimtų į Amerikos kariuo
menę kaipo džiovininkų tik 
vienas tūkstantis težinojo, 
kad jie turi džiovą.

vokiečių tankų divizijoms 
buvo įsakyta jau nustot da
rius ofensyvo žygius, o per
eit atgal prie apsigynimo 
veiksmų.

“Dabar talkininkai gali 
įsiveržti (į Europos žemy
ną) bile valandą, ypač kad 
Francijos žmonės entuzias
tiškai pasitiks įsiveržėlius,” 
sakė vyresnysis nacių leite
nantas Frankenfeldas, ir 
nors, girdi, nežinia, ar įsi
veržimas bus padarytas iš 
rytų ar vakarų, bet Vokie
tija neišvengiamai taps su
mušta. N. M.

Kaip iš Jūros Pasiga
mina Geriamą Vandenį

Daugeliui amerikiečių ir 
anglų jūreivių ir lakūnų 
tenka šiais laikais atsidur
ti jūros vandenyje ir gelbė
tis guminėse ar kitokiose 
valtelėse. Taip jie turėdavo 
atviroje jūroje išbūti kar
tais ištisas savaites, belauk
dami išgelbėjimo. O didžiau
sias jiems vargas ir kanky
nė tai buvo stoka geriamo
jo vandens, budeliškas troš
kulys.

Bet paskutiniu laiku an
glai ir amerikiečiai surado 
priemones, kuriomis tokie 
lakūnai' ir jūreiviai galėtų 
iš jūros vandens pasiga
minti geriamąjį vandenį, 
ištraukdami iš jo druskas. 
Tai savotiški vandens “bra
vorėliai”, jei galima juos 
taip pavadinti.

Apatinė tokio prietaiso 
dalis yra kaitinama kerosi- 
nu ar tam tikromis plytelė
mis; tokiu būdu jūros van
duo garuoja; jo garai ren
kasi kiton prietaiso dalin, 
kaupiasi į lašus ir krinta į 
sudyną, o jūrinės druskas 
pasilieka kaitinamo katiliu
ko dugne. Šitaip per valan
dą galima pasigaminti pu
sę galiono geriamojo van
dens ir pasidaryti iš jo 
karštų gėrimų. Tuom kai- 
tintuvu taip pat galima ir 
pasidžiovinti permirkusius 
drabužius. N. M.

Bitės Kaipo Priešai 
Karo Lauke

Laukinės bitės Afrikoje 
buvo baisenybė Anglijos 
kariuomenei praeitame pa
sauliniame kare. Kai ku
riuos anglus jos gylė po 
šimtą kartų ir daugiau. Tą 
bičių plėgą aprašo anglas 
gamtmokslininkas Arthur 
Loveridge, tada buvęs 
Anglijos kariu Afrikoje.

Kulkasvaidžių ugnim iš
judintos iš savo lizdų-avi- 
lių, tos bitės suvaidino savo 
vaidmenį ypač Tangos mū
šyje, atkakliai ir nuolat gil- 
damos anglus. Anglai, to
dėl, padarė išvadą, kad vo
kiečiai kokiu tai būdu tiks
liai užleido jas ant anglų.

Taip buvo manoma, iki 
pats vokiečių komandierius 
galų gale, viešai paaiškinti 
kad bitės, buvo atsitiktinai 
sukiršintos kulkasvaidžių 
šūviais ir kad jos lygiai 
kirto vokiečiams, kaip ir 
anglams.
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6918 has been issued to the undersigned 
to aeli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY ZUK
218 Franklin St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 

742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 947 has been issued to the undersigned 
to sell b£er. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY BEHRJE 
7116 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON LIPKO
4101 Avenue U. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4823 has been issued to the undersigned 
to *eil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
6 Newkirk 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Plaza, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

6 Newkirk
DAVID KESSLER

Plaza Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King*, to be consumed off the 
premises.

1419 8th
DAVID KATZ

Ave., Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Third Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

119—3rd

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill 
St., Brooklyn, N. T

is hereby given that License No.NOTICE _ _____  „
EB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
DOROTHY RUSSE & ADELINE COOKE 

85 Johnson St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 371 has been issued to the undersigned 
to sell beer,- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
478 Kings 
County of 
premises.

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

478 Kings
ANTHONY PALAZZO
Highway, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under, Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTHONY TABAKA & 
MICHAEL KRUPNICK 

M. & M. Diner
Atlantic Ave., Brooklyn, N. 51022

the

T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L*rw at 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y, T

NOTICE 
GB 4684 ____ ___ ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

EDWARD GEVIRTZ. INC. 
1154 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1066 Winthrop Street, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
1066 Winthrop St.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

COHEN 
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2080 E. 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

_ OCEAN RECREATION. INC.
18th St.. Brooklyn, N. Y. T2080 E.

5012 3rd
FRED FIXSEN

Ave.. Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE 
GB 1064 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2602 Gerritsen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
2602 Gerritsen Ave.,

Control I^aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE
EB 582 ______ „___
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KINGS H’WAY BOWLING ALLEYS, INC. 
203 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. R

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

STEFFENS 
Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
Pl., Brooklyn, N, Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 ........................................... ‘
to sell 
of the 
193-199 
County 
premise*.

KRESSE DISTRIBUTING CORP. 
193-199 Newell St., Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Newell St., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

113 Prospect

NOTICE is 
GB 937 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

- at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
620 Caton 
County of 
premises.

No.

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

620
(K. & 
Caton

BENJAMIN KLUGER
K. Del. Sc Hungarian Rest.)

Ave., Brooklyn, N.

E. FREY '
Brooklyn, N. Y, T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

SARAH KRAMER 
104-04 Flatlands Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises

THOMAS SARDISCO
Hamilton P’kway. B’klyn, N. Y. R4209 Ft.

NOTICE 
•B 4783 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2031 Noetrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TRIMBOLE 
2031 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y. R

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

8705 3rd
KARL GUNTHER

Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE 
GB 1327 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2417 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY B. REBERS
Ave.. Brooklyn, N. Y. R

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

2417 Tilden
NOTICE is 
CB 795 has 
to sell beer, 
the Alcoholic ____
504-6 Marion Street. _______ ________
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA. JR. 
Post 199, VFW of U. S. 

*04-6 Marion St.. Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

j Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

SHOENFEIJ) BEVERAGE CORP.
486 Watkins St., Brooklyn, N. Y. N

NOTICE is hereby given that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Park Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS 
865 Park Ave., Brooklyn, N. Y. N

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 107 
af the A Rebel ic Beverage Control Law at 
475 Sackman Street. Borough j>t Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
prsmwss.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
475 Sackman St.. Brooklyn, N. Y. N

P. & M. DELICATESSEN. INC.
1906 Ave. M, Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 304 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1715 Avenue 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH ABRAMSON 
1715 Ave. M, Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
M, Borough of Brooklyn,

the

Y.

No.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 4W ha* been issued to the undersigned 
to soti beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454 Sixth Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
4*4—4th

NOTICE is hereby given that License 
EB 491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1'416 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

P. & N, DELICATESSEN, INC. 
1416 Ave. J, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES J. GALLAGHER
5811 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE i* hereby given that License No. 
EB 504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avehue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID B. COSTELLO • 
(Davie’s Tavern tc Rest.) 

Ave., Brooklyn, N.2414 Ralph

the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
EB 411 has . ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton B’ch Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise*.

ABE FORMAN .
(Abe Forman’s Wholesale Provisions) 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is 
EB 300 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
8175 Coney 
County of 
premises.

K. & 
8175 Coney

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyn,
Kings, to be consumed on the
J. DINER & REST., INC. 
Island Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 402 has been issued to, the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

416 Brighton
SOPHIE BECKER 
Beach Ava., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 479 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1837 Coney 
County of 
premises.

1837 Coney

hereby given thgt License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

_  Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyn. 
Kings, to be- consumed on the 
M. DELICATESSEN, INC. ' 
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 604 ha* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Coney 
County of 
premises.

Beverage Control 
Island Aveo Borough of B’klyn, 

t theKings, to be consumed on

STELLA DORAK 
Brooklyn, N. Y, T

1638 Coney
WALTER RUDEN
Island Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
__  ,,__ has been issued to the undersigned
to Ml! beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law »t 
527 Park Avenue, Borough • of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pr*"b*’ JAMES V. TOSCANO
*27 Park Ave., Brooklyn, N. Y. T

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 445 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 — :____ .* “ “
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
5606 Ave. N, Brooklyn, N.

Avenue N, Borough of Brooklyn, 
i the

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 824 has been issued the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough of- Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premires.

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albapy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is- hereby given that License No. 
EB 328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6804 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS 
(Coliseum Rest.)

5304 — 4th Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4890 has been issued to the undersigned 
to1 sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 Voorhiea Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kin£s, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SPELLING
2817 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9152 has been issued to the undersigned 
to eell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

DAVID GRUMET
56 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 1b hereby given that License No. 
GB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 — Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GREEN
104 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

the

St., Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

EB 332 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MRS JEAN KASPRZAK 
371 Oakland

the

St.. Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is _____ _

EB 593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ftjtail under' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Ave., Borough *of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL S. LEO GORELICK
417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

at ftjtail under Section 107 of 
! Beverage

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BECKER
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Hamilton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SODUS GULLOTTO
380 Hamilton Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
1133 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1133 Sutter
ANNA SIEGEL

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ „
EB 419 has been issued o the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TOOMEY’S GRILL. INC.
252 Empire Blvd., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Avenue, Boroughs of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES M. ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 539 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a* 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
I>remiscs.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARK LANE DELICATESSEN, INC. 
188 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE FORMANS 
(Wholesale Provisions)

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Avenue, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

MICHAEL SOPKO 
(Mike's & Bob’s Rest.)

340 Liberty Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
116 Graham Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA ROVNER 
(Rovner’s Restaurant)

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
-—  ■■■------------------------- 3—

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2147 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WEISS DELICATESSEN, INC.
2147 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER 
75 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

116 Graham
PHILIP 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BLOOM
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

; I Beverage ’Control Law at

NOTICE is 
EB 420 has 
to sell beer, 
the Alcoholic I Beverage Con---- -----
(Prospect Park Zoo) Flatbush Ave., Borough of - - - -
on

Brooklyn, County of Kings, to consumed 
the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Menagerie Rest. )

(Prospect Park Zoo)
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

35 Wyckoff

the

DOROTHY LYNCH
Ave., Brooklyn^ N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 462 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
239 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HARRINGTON 
(Friendship Bar & Grill)

289 Reid Ave., Brooklyyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License,No. 
EB 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

179 Reid

MICHAEL NOONE 
(Shamrock Bar & Grill)
Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE . _

EB 278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 — Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. #

PAUL. WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 So. Fourth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID KAPLAN 
(Kaplan's Delicatessen)

St., Brooklyn, N. Y.365 So. 4th

hereby given that License No.NOTICE is
EB 801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
252 South 
County of 
premises.

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

252 South
MORRIS ZACK

9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 395 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division .Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Klings, to be consumed on the 
premises.

167 Division
RAY KAUFMAN 
Ave., ' Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Law at

NOTICE is 
EB 635 has 
to sell beer, ___ _______
the Alcoholic Beverage Control 
9512 Flatjands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, on theCounty of Kings, to be consumed, on 
premises.

EVELYN GEFFKEN
9512 Flatlands Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

3917 18th

No.

Kings, to be consumed on the

JOSEPH HIRSH
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 East 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARION SCKOLNIK
(Square Deal Dairy & Grocery) 

816 East 16th St., ’■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby'•illven that License No. 
GB 4752. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshcad Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

S. MOYLAN, INC.
1715 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1332 han been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN LIPSKY 
' (Lipsky’s Dairy)

1712 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1794 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GERTZOG
1794 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
1321 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUVATORE BURRAFATO
1321 — Ave. Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 East 19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed • off the 
premises.

ARCHIE ALWEISS
2501 East 19th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 — Avenye J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN
1508 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 619 has_______
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ___ __

SOL SCHUBER 
(Ocean Bar & Delicatessen )

2803 Ocean Ave., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 — Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH 
(6th Ave. Bar & Gylll)

6th Ave., Brooklyn, N. Y.459

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 544 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA P. BERTOLACCI
1606 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under1 Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I«w at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Ave. N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

_________ L___________

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1097 has been issued to the undersigned 
t<^ sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN
168 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2146 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN D, SCHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 — Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 — Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ’to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave., Brooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

^the Alcoholic Beverage Control Law at 
H009 — Avenue L,Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS KITTOWER
1009 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1349 has been issued'to the, undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ' Beverage ’ Control .' Law at 
1608 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed . off the 
premises. .

SIDNEY KAHANER
Ave. H, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8002 ■— Avenue K. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERHARDT NORBY
3002 Ave. K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 East Second Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM EHLERS
1 East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn’, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSSIE BLAU
2624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Avenue, Borough "of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE' is hereby given that License No. 
GB 893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 — Halsey St., Borough of Brooklyyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN DERECHINSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25Ž — Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
998 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed*'off the 
premises.

SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5018 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ■ Control Law at 
502 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOIFER
(A. B. C. Food Market)

502 Franklirt Ave., Brooklyn, N. Y.

II— I III — !■ *1—■—■"—■I—*»■■■ .

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši .skelbimą ir mes duosime 
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.

NOTICE is hereby given that License No'. 
GB 4841 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK J. HESTER
262 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beet, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SINGERMAN
173 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
288 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE NADEL
288 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 — Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER
168 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

- Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7904

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

| J. GARŠVA
Z Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

Mį sudarau
rikoniškais. 

| kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

Veltui šermeninė 
(KOPLYČIA)

, Paršam do automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
i 231 Bedford Avenue

BROOKLYN *
' Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Skalius
• (Shalinskas)

FUNERAL HOME
| 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė 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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 į

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sicilija, Strateginė 
Jos Svarba, Gamta ir

Gyventojai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

pievų stokos, Sicilijoj ma
žai galvijų teauginama, už
tat yra apie 1,000,000 ož
kų ir avių. Darbams mulai 
dažnai naudojami vietoj 
arklių.

Daugiau kaip 20,000 Si
cilijos žmonių nuolat dirb
davo kaipo žvejai ir jūrinių 
kempių (spendžiu) graiby
to jai.

DIRBTUVĖS
Sicilijoj yra daug mažų 

dirbtuvėlių, kurios gamina 
pirštines, namų baldus, ve
žimus, odos dirbinius ir kt. 
Salos sostinėje Palermoje 
veikė didele laivastatykla ir 
gatvekarių ir geležinkelio 
vagonų fabrikai. Messinoj 
ir Palermoj taip pat yra 
sausi dokai laivams taisyti. 
Kai kuriuose stambesniuo
se miestuose dirbama stik
liniai ir metaliniai indai, ir 
degtukai. Bendrai, tačiaus, 
Sicilija yra smulkiosios 
pramonės kampas.

Sicilija tirštai apgyven
ta : kiekvienai ketvirtainei 
myliai atsieina po trejetą 
šimtų gyventojų, nežiūrint, 
kad skurdas šimtus tūks
tančių siciliečių išvijo į 
Jungtines Valstijas ir j Pie
tų Ameriką.

UOSTAI IR KELIAI
Sicilijoj yra visa eilė ge

rų uostų bei prieplaukų, 
ypač rytiniuose ir šiauri
niuose jos pakraščiuose.

Geležinkeliai eina tik ry
tiniais ir šiauriniai - vaka
riniais pajūriais. Yra ne
blogų vieškelių, bet labai 
mažai tinkamų kelių kai
miškose srityse.

austrai ir kiti, kol, galų ga
le, ta sala buvo Garibaldio 
vadovybėje prijungta Itali
jai 1869 m.

Taigi siciliečiai yra labai 
mišrios tautinės kilmės 
žmonės, susidarę iš sikulų, 
graikų, Afrikos libiečių, is
panų, semitų - finikiečių, 
arabų, turkų, vandalų - vo
kiečių ir kitų kitokių. Toks 
istorinis tautų maišymasis 
paliko savo pėdsakus ir 
šiandieninėje siciliečių kal
boje. Nors jie bendrai kal
ba itališkai, bet taip darky
tai, jog kultūringesniems 
šiauriniams italams sunku 
susikalbėti su siciliečiais, o 
šiems su anais.

Anglų enciklopedistai gi, 
apibūdindami siciliečius, sa
ko: Tai daugiausia neapsi- 
švietę žmonės, pilni pasipū
timo,* pavydūs, labai karšti 
ir kerštingi.

J. C. K.

NOTICE is hereby given thrit LJcepSė No, 
GBI 4643 has fatten issued to thė undersigned 
to sell bęe’r, at retail under Section 167 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law ,at 
182 — Seventh Avenue, Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , , •. . , vs,,

QEORGE MULLER
182 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is httreby given that License No. 
GB 1195 hits fatten issued to the Undersigned 
to sell. beer, at Retail undttr Sectioh 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
37 — Scholes Street, Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' off the 
premises. ,, . ,

MICHAEL KRAMER «
37 Scholes St., Brdttklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lieehsd No. 
GB 1227 has been issuttd tri the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectldh 1(17 of 
thė Alcoholic Beverage Cohtttol Law at 
364’ Hodper Strttttt, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thtt 
prttmiBtttt. .

JULIUS RAVIN
364 Jldopeb St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby įiveb that License No. 
GB 514 has bėttn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under SbdtiOW 1’07 of 
the AlėOholic Bttvttragtt Control Law at 
302 — Seventh Avenuė, Bordugh of Brdttklyn, 
Coiinty Of Kings, to bč cdhsUmėd off the 
prttniistts; ......... ,, . .

JOSEPH CORTESE
302 — 7th Avtt., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB1 1105 has beeri issued trt the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic s Beverage Control Law at 
297 Seventh Avttnritt, Borough of Brooklyn,* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SAIER
297 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

r„

IŠVEŽIMAI IR ĮVEŽIMAI
Iš Sicilijos būvo išgabe

nama pardavimui į užsie
nius siera, vaisiai, daržo
vės, druska, vynas, aliejus, 
žuvis, sumach ir tūli ranki
niai dirbiniai; o iš užsienių 
į Siciliją įgabenama grūdai, 
anglis ir geležis.

APŠVIETA
Messinoj, Catan i joj ir 

Palermoj yra universitetai, 
bet liaudies apšvieta labai 
atsilikusi. Nors mokslas 
pradinėse mokyklose teikia
mas dovanai, tačiaus be- 
gailestingas skurdas sulai
kė daugelį kaimiečių vaikų 
nuo mokyklos.

60 iš kiekvieno 100 ka
riuomenėn paimtų siciliečių 
1910 metais nemokėjo nei 
rašyt nei skaityt. Supran
tama, jog ir fašistų reži
mas nekiek pataisė raštiš- 
kumo reikalus Sicilijoj. •

TAUTŲ MIŠINYS
Pirmaisiais Sicilijos gy

ventojais yra laikomi siku- 
lai. Paskui, pradedant nuo 
aštuntojo šimtmečio pirm 
krikščioniškos gadynės, Si
cilijoj įvairiais laikotar
piais vyravo bei viešpatavo 
finikėnai, graikai - tironai 
ir kiti. Graikai 24 šimtai 
metų atgal padarė Sicilijos 
miestą Sirakūzus svarbiau
siu Europoje miestu; pas
kui sekė romėnai, prieš ku
rių tironiją įvyko du milži
niški vergų sukilimai, 135- 
132 m. ir 102-99 metais 
pirm krikščioniškos met- 
skaitės. O vergų buvo pri- 
gabenta iš Mažosios Azijos, 
Armėnijos, Persijos, Syri- 
jos, Afrikos ir kt.

Penktajame mūsų gady
nės šimtmetyje užplūdo Si
ciliją vokiški vandalai ir go
tai; paskui arabai mahome
tonai, toliau normanai; dar 
toliau valdė Siciliją ispanai,

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises.

ANNA PREISER
(Ruby Dairy & Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNA MULLER
5213 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 — Park Place, Borotigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

164 Park Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 — Seventh Ave*nue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEGELKE H. TIMMERMANN
112 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 — Seventh Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

JEANNE GOTTHEIL 
(Century Food)

153 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS FELLNER
1068 Manhattan Ave., Brooklyyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KNICKERBOCKER GROCERS
691 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 6905 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . . ,

BENJAMIN CHOROHST
321 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 — Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA KUSHNER
532 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 636 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SAUL LIFSCHITZ
244 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
523 — Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN
523 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 646 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE WEINBERGER
3709 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9102 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. DcBOER 
(Arthur’s Del. & Grocery)

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

WMSAVINGS BONOS&STAMM
■seas

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3B1 haii been issued to thtt undersigned 
tp sell beer, retail under Section 107
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thtt 
premises. ,

HARRY DIĖFENBACH
2788 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, aį retail under Section 107 
of the Alcttholic Beverage Control ,LavV at 
48, Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kingu, to be consumed on thtt 
premises.

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

NOTICE is herėby įiVėn’ that License No. 
EB 658 has beęn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveragtt Control Law at 
990 Suttttr Avenue, Bol-ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thtt 
farehustts. i

MEYER & BENNY GREENBERG 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Litton se No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ■rt'holttsale undttr Section 107 
of the Alcttholic Beverage Control Law at 
510 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prttmlscs.

HARRY MALAMuD 
Greenpoint Beer Distributor

510 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BROCKTON, MASS.
Didelė Proga

Nepaprastai geras investmentas. 
IŠ priežasties savininko nesveikatos, 
esti priverstas parduoti nuosavybes 
— namus ir lotus.

Parsiduoda namas 65 Vine St. Pa
talpa, krautuvė ir . 4 kambariai gy- 
vehirhlii ant viršaus.

Parsiduoda 7 kambarių namas, 69 
Vine St., 2 karam garažiai, 3 lotai. 
Abu namai moderniškai įruošti gy
venimui, Prašoime kreiptis tuojau, 
nes greit norime parduoti. (164-169)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Sixth Averiue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

HARRY RAPAPORT 
(Harry’s Delicatessen)

75 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1 4742 has been issued to the undersigned 
to sell faettr. at retail under Section 107 of 
the Alcohoiitt Beverage Coritrol Law at 
438 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises. ,

JOHN GMELCrt
438 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1044 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardirio Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giVon that License No. 
GB 1378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1141 has been, issued. to the undersigned 
to sell beer, at retail undei* Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 —- Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV DREWES
293 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5035 has been issiidd to the, .undersigned 
to sell beer, at rtttail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn', N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4916 has been issued* to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t’o be consumed off thn 
premises.

ANNE PEPPER 
(Pep's Self-Servide Dairies)

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to sell bfeėr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
J32 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 

Ibunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB GEIMAN
1'32 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
?0 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
iountv of Kings, to' be consumed off the 

premises.
SIDNEY LEHRMAN

50 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4889 has bettn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

ERICH KOLOWSKY
63 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4712 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, at retail uhder Section 1'07 of 
the Alcoholic BėVerage Control Law at 
299 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 'consumed off the 
premises.

PHILIP FEHR
299 Rttid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is httreby given that License No. 
GB 9715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ControJ Law at 
889 Gates Avenue, BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

JACOB SOFER
889 Gates Avtt., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 — Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED KORTMANN
6823 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectidn. 1*07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Avenue, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

DOMINIC CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 417 has been isstred to the undttrsignttd 
to sell ' beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control . Law at 
774 Rockaway Averiue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KQRMEL k
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herttby given that License No. 
EB 489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rtttail tmdttr Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

'NOTICE ,is hereby, given that License No. 
GB 477 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at rtttail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Averiue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premistts.

PHILIP BRINEN
4120 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9945 has fatten issued to the undersigned 
ttt sell beet*, at retail under Sectioh 107 
of the Alcoholic Beverage Gontrol Law at 
332 Foster Avttnutt, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GORDON
332 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givttn that License No. 
GB 5020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bttverage Control Law at 
487 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises.

SIDNEY TISH’HELD
487 Gates Avd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4320 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL STERNITCKE
4320 — 4th Averiue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 859 has bttttn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5822 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET GROCER’S, INC.
5822 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ■ to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givert that License No. 
GB 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at r«|ąil>-under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control LAw at 
87 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MINSKY
87 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1126 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic BeVerago Control Law at 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES KHOURY
156 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given* that License No. 
GB 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectioh 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1317 has been issued to the undersigned 
to sell faeer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALZMAN
2293 Bedford Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is httreby given that License No. 
GB 9824 .has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1986 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONCORD DAIRY PRODUCTS, INC. 
1986 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9395 has been issued to the undersigned 
to sell beep, at rtttail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ,

KATHRYN TONKOVICH 
(Gene’s)

8204 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

BERNARD McMAHON '
112 N. Henry St., Brooklyn, N.I Y.

NOTICE is hereby given thgt License No. 
GB 4820 has* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectioh 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Fultori Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SIDITSKY
742 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE* is hereby given thrit License No. 
GB 1072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
624 — 6th - Aven’utt, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , -b*

DOMENIC SIMONE
624 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is httreby giVen that License No. 
GB 4763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of thtt Alfeohttlic Beverage Control Law at 
419 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN
419 Throop Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9726 has been issUgd ttt' the undersigned 
to . sell beer, at retail undttr Section 107 
of the Alcoholic Bttverage Cttntrol Law at 
468 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be Corisumed off the 
premises. .....

WILLIAM HALPERN
468 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 782 has been issued to thtt undersigned 
to sell beer, at retail undttr Section 1Q7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Ave., Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _*

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave.,- Brooklyn, N. Y.

Pagelbekit savo tautai pirkda** 
mi bonus ir stampas 

M. J. ŠVILPOS 
STEB0KL1NGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo dattgėlio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo Su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STĖĖŪKLINGA 
MOSTIS tūrėtą būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši niostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

Ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO.-3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stėbūklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina -išbėrimus ir 
šiukštumus (jei oda nuodijasi, 
patartina kreiptis pas dakta
rą). Greit ir sėkmingai pąleng- 
vina nudegimų, nusišutinimų 
ir saulę apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $1.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o reštą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Coiin.

Kareiviy Sukilimas Pa
varė Adm. Robertą
Washington. — Pasirodo, 

jog tai Martinique salos 
kareivių sukilimas privertė 
Viehy Francijos skirtą val
dovą tai salai adm. Rober
tą pasitraukti iš vietos ir 
užleisti ją gubernatoriui, 
kurį paskyrė Francūzų 
Komitetas Tautai Laisvin
ti. •

Nauja Martinique valdžia 
pareiškė, kad jinai tuojaus 
visomis jėgomis stoja ko
von išvien su talkininkais 
prieš fašistų Ašį.

New Britain, Conn.
Mirė K. Navickas

Dienraščio “Laisvės” skai
tytojas Kazimieras Navickas 
mirė liepos 5 d. Jis sirgo me
tus laiko, buvo sanatorijoj, bet 
nepasveiko* Paliko nuliūdime 
moterį ir du sūnus. Vienas 
sūnuSi yra kariuomenėj, o ki
tas namie. Reiškiu šeimai už
uojautą nuliūdimo valandoje.

A. Navickas.

MERGINOS-MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam 
PRESO DARBUI 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
Dienų ir Naktų Šiftai 

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey
Važiuokite No. 40 busU iš Newark, N. J., 
iki Quiricy Avė., Kearny.

,________ ________ __________ (171)

MERGINOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINE POMIRTINĖS 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERUE STEAM LAUNDRY

32 Eagle St., Brooklyn. 
(8th Ave. Subway iki 

'GfeOhpoint Ave. Stoties.) 
______________________________________(171) 

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR MAUDY
NIŲ APŽlORftTOJOS. Nuolat, gera alga. 

Kreipkitės j Housekeeper
HOTEL WENTWORTH, 59 W. 46th Street, 
New York City.

(170)

Detroit, Midi.
Liepos 4-tą dieną Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 21 
kuopos laikytame susirinkime 
priimta ir nutarta pasiųsti že
miau telpanti rezoliucija į 
Washington, D. C. Valstybės 
Sekretoriui Cordell Hull, se
kamo turinio:
Valstybės Sekretoriui 
Cordell Hull, 
Washington, D. C.

Pastaruoju, laiku į Jungti
nes Valstijas vienas po kitam 
atvyksta tūli lietuviai iš Eu
ropos, daugumoj pabuvę Hit
lerio Vokietijoj, ir sėja demo
ralizaciją tarpe Lietuvos išei
vijos šioj šalyj; ardo mūsų 
vienybę dėjimui pastangų ka
ro laimėjimui.

Pradžią toms tamsioms mi
sijoms padarė Antanas Smeto
na, buvęs Lietuvos diktatorius. 
Jie dabar čia sukūrė tokias 
organizacijas, kaip kad “Ame
rikos Lietuvių Taryba” ir 
“Lietuvių Tautinė Taryba.” 
Tų žmonių dominuojami lie
tuvių laikraščiai Jungtinėse 
Valstijose, kaip kad Chicago- 
je “Naujienos”, skleidžia hit
lerinę propagandą ir ©balsius.

Kada Hitlerio legionai bir
želio 22 d. 1941 metais liejo 
Lietuvos žmonių kraują, nai
kino jų nuosavybę, tie patys 
žmonės leido laikraščius, bro
šiūras ir juose šaukė, būk 
“Lietuva jau išlaisvinta ir ne
priklausoma. .. ”

Tię patys žmonės dabai; 
Amerikoj pasistatę priešakyj 
Antaną Smetoną, kalba neva 
visų Lietuvos žmonių vardu ir 
mėgina įtikinti įtakingus Ame
rikos piliečius, ypatingai esan
čius valdžioj, jo£ei Lietuva po 
karo ir vėl reiktų atiduot An
tanui Smetonai; nepavykus to
kiam planui, jie siūlo kitokias 
propozicijas, kurios bet gi 
rėikštų Lietuvai visišką demo
kratijos panaikinimą.

Mes manom ir esam giliai 
įsitikinę, jogei dabar Ameri
kos lietuviams pirmoj vietoj 
turi būti nugalėjimas Ašies, 
laimėjimas karo, išlaisvinimas 
visų, pavergtų kraštų ir tautų, 
kartu ir Lietuvos. ■

. Pokarinį Lietuvos klausimą 
palikt liuosam pačių Lietuvos 
gyventojų išsisprendimui be 
jokio suvaržymo ir spaudimo 
iš kitur.

Mes stojam už visų Ameri
kos gyventojų vienybę grei
tam karo laimėjimui ir už 
tradicinius Amerikai demo
kratijos idealus! Kurie truk
do tam, turi būti sudrausti.

LDS 21 Kp. valdyba:
Pirmininkas P. Šmalstis. 
Sekretorius J. J. Butkūs 
Iždininkas Vera Smalstienė.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
APVALYTOJOS

Pageidaujama patyrusių. Pilnam ir daliai 
laiko.

Y. M. C. A.
nuo 35—50 metų. 370.—380. ; mėnesj. Ap
mokamos vakacijos. Kreipkitės 9 iki 11 ty- 
tais. Employment Department, 215 West 
23rd St., New York City.
____________________________ <1221

SURAISIOTOJOS IR SUVYNIOTOJOS 
Audimo ir dažymo dirbtuvėj. Mokančios skai
tyti ir rašyti; stipraus subudavojimo mote
riškės, jaunos ar senyvos. Gera alga. I.R.T. 
Queens Line, iki Vernon-Jackson Avė. sto
ties. 8th Ave. Subway, Greenpoint Ave. sto
ties.

ANTIPYROS CO.,
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(171)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Dienų ir naktų darbas; ligoninėje. 

Nuolatinis darbas; gera alga ir val
gis. Kreipkitės į Housekeeper.
JEWISH MEMORIAL HOSPITAL

Broadway & 196th St., N. Y. C.
(17<)

PASTOVŪS DARBAI
Po karui prie dažymo ir užbaigimo audinių 
dirbtuvėje. Būtina pramonė, kariniai darbai. 
Patyrimas nereikalingas. Augštos algos.

I.R.T. Queens Line, iki Vernon-Jackson
Avė. stoties. 8th Ave. Subway, Greenpoint 
Avė. stoties.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave», Brooklyn.

(173)

VYRAI IR BERNIUKAI, mokytis gero am*, 
to. Darbas ant ekskursinio laivo New York® 
prieplaukose. Linksmas darbas; gera alga ir 
mokestis. SUTTON STEAMSHIP CO., 
24 State St., N. Y. C.

VYRAI MOKYTIS 
VOLŲ KĖRIAVOTI 

Ant Celluloid ir Plastiku
Gera alga; daug viršlaikių 

Kreipkitės:

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey.
Važiuokite No. 40 busu iš 

Newark, N. J. iki Quincy Ave., 
Kearny, N. J.

(171)

PALAIKOMASIS MECHANIKAS
Suaugęs, apsipažinęs su sieninių laikrodžių 
mechanizmu. Automatiniu fire alarm *r 
telegraph sistemom ar automatinėm biznio 
mašinom; gera proga ir gera alga. Kari
nis fabrikas. Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN

(171)

AUTOMATINIŲ SRIUBAM MAŠINŲ 
SET-UP MAN.

Patyręs ant Brown & Sharpe (00). Nuolati
nis darbas; gera alga. Kariniam’ fabrike. 
Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN 

(171)

PAPRASTI DARBININKAI 
KILNOJIMUI MEDŽIO 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ: 

56 VALANDŲ SAVATT6 
HILLCREST LUMBER 

1036 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 
(171)

J

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRS 40 V AL. 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Ave.)
(170)

REIKALINGI BAČKŲ 
DIRBĖJAI

Tight Barrels
BŪTINOJE PRAMONĖJE

Kreipkitės Pas 
AMERICAN MOLASSES CO., 

280 Richards St., Brooklyn.
(170)

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 AM ERK A
47-01 GRAND AVENUE 

MASFETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarĮ nuo 
subway stoties, prie Lorimer St., 
arba imkite Grand St. gatvekar|

Grand St. stoties, Brooklyne
(171)

* ■ ' - -- ' - - r * - - - —

Sth Avė. 
Brooklyn® 
nuo BMT

VYRAI—-STIPRĖS
Patyrimas nereikalingas. Darbas prie armi
jos trukų. 60c į valandą, 40 valandų savai

tė, viršlaikiai. Brinberg Body Builders, 
37-42 22nd St., Long Island City.

___________________________________________

REIKALINGI BANANŲ DEPARTMENTS 
VAISIŲ KRAUTUVĖJE. PAGEIDAUJAMA 
PATYRUSIŲ, BET NftRA BOTlNAl REI
KALINGA. GERA ALGA. DAUG VIRŠ

LAIKIŲ.
SMILEN BROS.

4702 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 
, . (169)

P AKUOTO J AI IR PAGELBININKAI
Berniukai lengvam fabriko darbui. Carbon 
popieros išdirbystėje. Dabar dirbantieji ka
rinėse ar būtinų darbų pramonėse nebus 
priimami.

H. M. STORMS CO.
561 GRAND AVE. BROOKLYN. N. Y- 
_________________ ;------- ---------------- ------- 11222

/I
► -

i

J

*Į|

J

(i«n

Sukrovi- 
Rubertl 
Avenue.

REIKALINGI VYRAI 
Atlikų (waste) popieros dirbtuvėje, 
mui, iškrovimui ir rišimui j bėlas. 
Salvage Co.. Route ?5 Ė Hetfield 
Elizabeth, N. J.
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Parvyko Iš TarnybosNewWto^jfe^fellnlos

TARP LIETUVIU

Ž. R.

VITAMIN -B- COMPLEX
Svečiuose-Poilsyje

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

PARDAVIMAI ar- Green Star Bar & Grill

REIKALAVIMAI

gyvuoja žmonės ir 
Jungtinių Tautų! 
gyvuoja pergalė!

kariavo 
, karia- 
* Briga-

$2.19
$4.95
$8.80

išva- 
Nau- 
buvo

tė- 
ku- 
sy- 
ke-

savo
En-

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

pa-
Pirmu kartu istorijo- 

ištikrųjų pri- 
jiems patiems — pa-

iš tų originalių 
kurie 
pirmieji, 
Lincoln©

žmonių nusistatymą, 
nebus vergais- rudojo 
pabaisai.
kurie esame kilę iš

Iš kariuomenės atostogomis 
lankėsi pas saviškius Mas- 
pethe Petras Purickas, tarnau
jąs Kalifornijoj.

Harriet Delane, pustrečių 
metų, Bronx, nukrito iš antro 
aukšto kieman, bet tik smak
rą sužeidė.

suose karo frontuose, padarys 
diskusijoms įvadą. Visi daly
viai galės klausimus statyti ir 
diskusuoti.

Kviečiame brooklyniečius ir 
apylinkės žmones skaitlingai 
atsilankyti.

mes būtume netekę

jį . • *•"/ v '‘į 7 V?. T •)> ,, \'i* < v.’.p-;? • p'•/ a-j * : v k - t ? x ■ * .

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teątro 

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

Laisvės Redaktoriaus A. Bimbos Kalba, Pasakyta Sovietų 
Sąjungos-Amerikos Karinėj Parodoj Liepos 15-tą, 

Rockefeller Center, New Yorke

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 

Vynų ir Degtinių

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos i

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

Viešbutyje St. Moritz, 
kambaryje, nusinuodijęs 
dora Avelaneda, 25 m., 
gentines konsulato darbinin
kas.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

8 tat 
adresas , •

Pirmadienis,, Liepos 19, 1948 
. “ji -..■-■‘■r.

Susirinkimas ir Diskusijos Šį Pirmadienį

Lietuvių Kuro 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. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

...............

Pust»j*

Gražiai Atžymėta Pabaltijos 
Vakaras Karinėj Parodoj

Liepos 15-tą, Museum of 
Science and Industry patalpo
se, Rockefeller Center, New 
Yorke, ten esančioje Sovietų, 
Sąjungos - Amerikos karinėj 
parodoj buvo Pabaltijos tau
tų vakaras, kuriame tų tautų 
grupės davė menišką progra
ma.

Programai pirmininkavo 
Mrs. Elizabeth Moos iš Natio
nal Council of American-So
viet Friendship. Programoje 
buvo iškviesti kalbėti atstovai 
čion dalyvavusių tautinių gru
pių—lietuvių, latvių, estų ir 
suomių.

Įspūdingą, momentui atitin
kamą kalbą pasakė Antanas 
(Bimba, Laisvės redaktorius pa
reikšdamas mūsų visuotiną 
paramą mūsų kraštui Ameri
kai ir pareigas mūsų tėvų 
krašto žmonėms. Jo prakalba 
telpa kitoj vietoj.

Patrijotingų minčių išreiškė 
kalbėdami varde savo tautos 
grupių Heikkinen nuo suomių 
ir Nukk nuo estų.

Įdomią kalbą pasakė 
žymusis radijo komentatorius 
Gailmor apie Pabaltijo kraš
tų santykius su Sovietų Sąjun
ga. Pasirodo, kad jis apie tų 
kraštų politiką gerai infor
muotas, kaip kad jis gerai in
formuotas ir apie kitus, dides
nius, žinomesnius kraštus. Jis 
seka Pabaltijo partizanų ko
vas prieš nacius ir jomis ypa
tingai džiaugiasi, kadangi, sa
ko jis, jo širdyje randasi spe- 
cialė vieta Pabaltijui — jo 
motina kilusi iš Rusijos, o tė
vas iš Lietuvos.

žaviai dainavo solistės Lil
lian Jameson, Amerikos l^t- 
vaitė, ir Aldona De Vetsco, 
Amerikos lietuvaitė. Jų balsai 
vienas nuo kito labai skirtin
gi, bet abiejų gražūs ir malo
nūs, jau aukštai išlavinti, abi 
buvo šiltai sutiktos mišrios pu
blikos. Solistėms gabiai akom
panavo lietuvių Aido Choro 
vedėja Aldona Anderson. Me
nininkės savo talentą aukojo 
parodos paramai.

Vakaro vedėjai atsišaukus 
paremti parodą, kad ji būtų 
galima nuvežti ir į kitus mies
tus, surinkta $48.

Apie Pačią Parodą
Parodoj yra labai įdomių 

dalykų,. Ne kariškiui, tik ant 
greitųjų peržvelgiant, sunkiai 
suprantamų dalykų. Ten yra 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
amerikiečių atimtų nuo nacių, 
mašinų ir įrankių, suvarstytų 
kulkomis. Yra replikos Sovie
tų slėptuvių ir tranšėjų. Yra 
pavyzdžiai Sovietų ir Ameri
kos kariuomenės vartojamų 
gyvybės apsaugos ir gelbėji
mosi priemonių ir daugelio tų 
priemonių vartojimas parodo
mas paveiksluose. Parodoma 
karo lauko karių maisto por
cijos, nepaprastos padėties 
kompaktai ir kitos mums, ci
viliniams nepažįstamos karo 
ir gelbėjimosi priemonės.

Parsiduoda grosernė ir namas. 
Randasi gerai apgyventoj kaiminys- 
tėj. Biznis yra per ilgus metus ge
rai išdirbtas. Parsiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
aš ir mano moteris turime apleisti 
namą ir bizni todėl, kad mūsų svei
kata nedaleidžia toliau užlaikyti. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreptis pas Clement Shaltis, 34 
Avenue A, Freehold, N. J. Telefo
nas Freehold 828. (164-169)

Reikalingas darbininkas ar darbi
ninkė dirbti Bar ir Grill — Restau
racijoj. Valandos nuo 8 v. ryto iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais nereikia 
dirbti. Patyrimas nereikalingas. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės i 
Cleveland Palace, 234 Cleveland St., 
East New Yorke. (Važiuojant ja- 
fiaica linija, išlipkite ant Cleveland 

t. stoties). Telefonas: Applegate 
7-9718- . . . X16W67/

Paveiksluose parodoma An
glijos namų, mokyklų, bažny
čių griuvėsiai ir degėsiai po 
nacių ten žiauraus siaubimo 
tais laikais, kol Raudonosios 
Armijos milžiniški smūgiai ne
buvo privertę nacius nutrauk
ti didžiąsias savo karines jė
gas į rytų frontą.' Braižinyje, 
užvardintame: “Jeigu Mums 
Tai Būtų Atsitikę”, palygina
mai parodoma, kad jeigu ata
kos būtų buvusios ant mūsų 
žemės, kaip kad buvo ant So
vietų,
21-nos iš 48 valstijų, visų di
džiųjų industrijos centrų ryti
nėse valstijose.

Baisių ir stebuklingų, karo

mašinų paveikslai dalinai nu
stelbė, vos pastebėjau palygi
nimą Amerikos ir Sovietų vir
tuvių, kokios jos yra 1943 
metais, su priedu palyginamo
sios maisto porcijos, kokią tu
rėjo Leningrado gyventojai 
laike arti dviejų metų apgu
los — ke.turios mažos riekelės 
duonos ir tuščia stiklinė ne tik 
be pieno, bet, daugeliu nuoti- 
kių, ir be vandens per ilgus 
laikus. Vienok, jie sulaikė 
hitlerininkus.

Matant tuos vaizdus pajun
ti džiaugsmą dėl ko nors at
likto tiems kovotojams pagel
bėti ir gailesti, kad mes, tu
rėdami išteklių ir daug ko 
perteklių daugiau nepadarėm 
tiems didvyriškiems žmonėms 
padėti.

Kas dar nematė, turėtų tuo- 
jaus pamatyti šią parodą.

Rep.

Ed Rutkūnas Išėjo Į 
Oficieriii Mokykla

Mes, Pabaltijos Kraštų Kilmės Žmonės, 
Turim Labai Svarbią Rolę Šiame Kare

Kuomet mes susirenkame šį 
vakarą šioje didžiojo' karo pa
rodoje draugingumo tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų, už tūkstančių mylių 
eina sprendžiamieji mūšiai. 
Sicilijoj šimtai tūkstančių mū
sų vaikinų, sykiu su žmonė
mis Anglijos ir Kanados, mu
šasi pirmyn sunaikindami vie
ną iš didžiausios begėdystės 
dalyvių. Dekretas Benito 
Mussolinio ir jo juodmarški- 
nių pavergėjų Italijos žmonių 
jau išrašytas ant sienos.

Rytų fronte, didžiosiose ly
gumose tarp Orei ir Belgorod, 
dvi didžiausios pasaulio .armi
jos susikibo mirtingame mūšy
je. Didvyriška Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija ir vėl 
neša didžiausį svorį šio laisvi
nimo karo ir dar kartą paro
do visam pasauliui socializmo 
krašto 
kad jie 
fašizmo

Mes,
Pabaltijo kraštų — Lietuvos, 
Estonijos, Latvijos ir Suomijos 
—arba esame ainiai žmonių iš 
tų kraštų, turime labai svar
bią rolę šiame laisvinimo ka
re. šis kraštas yra mūsų nau
ja tėvynė, mes esame pasiruo
šę jų ginti iki paskutinio lašo 
mūsų kraujo. Desėtkai tūk- 
tančių mūsų sūnų, brolių, vy
rų ir mylėtinių yra eilėse gar
bingos Jungtinių Valstijų Ar
mijos. Šimtai iš jų jau krito 
,įvairiuose mūšio laukuose, kad 
pasaulis būtų laisvu. Jie mi
rė kaipo laisvi amerikiečiai už 
laisvę žmonijos.

Vienok mes taip pat turime 
tūlas pareigas ir privalumus 
žmonėms senųjų kraštų. Tūk
stančiai ryšių jungia mus su 
žmonėmis Lietuvos, Estonijos, 
Latvijos ir Suomijos, šiandien 
visi jie yra pavergti nacių. 
Nepadarykite klaidos: Suomi
jos žmonės, išduoti į kruvinas 
rankas Vokietijos valdonų per 
savo Mannerheimus ir Tanne- 
rius yra nacių vergais taip 
pat, kaip kad yra Lietuvos, 
Estonijos ir Latvijos žmonės. 
Jie taip laukia išlaisvinimo 
dienos, kaip kad jos laukia 
žmonės okupuotų, kraštų, ku
ri bus atnešta per Jungtinių 
Tautų ginkluotas jėgas. Ir 
toji diena dabar jau nebetoli.

Likimas Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos žmnoių juo labiau 
kartus, jų pavergimas juo sun
kiau pergyventi dėlto, kad jie 
jau pažino tikrą laisvę. Per 
vienuoliką mėnesių 1940-1941 
metų jie gyveno prie socializ
mo ; per vienuoliką mėnesių 
jie buvo viešpačiais savo 
skirties.
j e jų kraštas 
klausė 
prastiems vyrams ir mote-

rims. Jie turėjo didžius pla
nus savo linksmai ir laisvai 
ateičiai. Bet atėjo vokiečių 
barbarai ir nušlavė viską. Per 
du ilgus metus jie būna po ti
ronija nacizmo. Naciai yra 
pasiryžę išnaikinti ne vien tik 
didžią kultūrą Pabaltijo 
kraštų, bet taip pat ir pa
čius žmones ir jų žemes ir jų 
namus atiduoti iš Vokietijos 
importuotiems valdonams. Bet 
jiems niekad nepavyks! Kaip 
prieš virš penkis šimtus metų 
teutohiški barbarai, žinomi is
torijoj kaipo vyčiai ir kryžiuo
čiai, nepajėgė pavergt Paba
ri jos kraštų žmonių, visiems 
laikams ar juos išnaikinti, taip 
nepavyks jiems ir šiandien. 
Didvyriška Raudonoji Armija, 
didžios armijos Jungtinių Val
stijų, Didžiosios Britanijos, 
Kanados, Chinijos ir kitų 
Jungtinių Tautų sunaikins Ašį 
ir išlaisvins visus žmones, ku
rie šiandieną randasi po fa- 
šizmo-nacizmo jungu. Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija 
atneš atgal viltį ir laisvę Pa
baltijo kraštų žmonėms ir jie 
dar kartą iš naujo pradės žy
giuoti į naują, laisvą ir links
mą gyvenimą didžiulėj Socia
listinių Sovietinių Respublikų 
Sąjungos laisvų tautų šeimoje.

Padvigubinkime savo energi
ją už pergalę Jungtinių Tau
tų,!

Susivienykime, kaip niekad 
pirmiau, po vadovybe mūsų 
didžiojo vyriausio komandie- 
riaus—prezidento Roosevelto!

Atsiminkime mūsų didvy
rius Sicilijoj, Pacifike, lygu
mose Sovietų Sąjungos! Pasi
žadėkime prižiūrėti, kad jų 
pasiaukojimas nebūt veltus!

Teikime mūsų visokeriopą 
moralę paramą pavergtiems 
žmonėms Lietuvos, Estonijos, 
Latvijos ir Suomijos!

Šis karas yra žmonių karas. 
Tai yra karas už laisvę, už 
demokratiją, už paprasto 
žmogaus pasaulį!

Lai 
mijos

Lai

Quill Išskrido I 
Akroną

Michael J. Quill, Transpor
to Darbininkų Unijos prezi
dentas, pereitą penktadienį 
orlaiviu išsiskubino į Akron 
raginti 450 Akrono Transit 
Co. darbininkų nutraukti iški
lusį streiką ir prisilaikyti uni
jos pažado nesutrukdyti pro
dukcijos streikais. 1

Darbininkai sustabdė darbą 
tos apylinkės Kariškai Darbo 
Tarybai nepripažinus reikalo 
pakelti algas.

Edwardas Rutken, 20 me
tų, vienatinis sūnus plačiai ži
nomų Lituanica Square res- 
taurano savininkų Stanley ir 
Nellie Rutkūnų, pereitą trečia
dienį išvyko Pajūrio Sargy
bos Akademijon į New Lon
don, Conn., pasiruošti į Pajū
rio Sargybos oficierius. Pirm 
išvykstant tenai, Edwardas to
je pačioje srityje sėkmingai 
mokinosi Washingtone.

Penktadienį (pietų laiku)
tėvas sulaukė pirmo laiško.
Greitas pirm visko aprūpinti 
kostumerius kitais atvejais, šį 
kartą Rutkūnas nusiskubino į 
virtuvę pas kito kareivio 
vą, Aleką Veličką, savo 
korių, skaityti-diskusuoti 
kiu sūnaus laišką, net po 
lis kartus.

—Nebūt tėvai,— pamaniau 
sau,—skaitytų, diskusuotų jie 
per dieną sūnaus laišką, jeigu 
mes alkani jiems netrukdytu
me.

Jaunasis Rutkūnas pasiten
kinęs tarnyba ir, kaip atrodo, 
iš pirmos dienos jau turi gana 
darbo. Maistas, rašo jis, la
bai geras ir gana jo. Reiškia, 
tėvas .galės gaminti mums 
maistą smagiai, žinodamas, 
kad kiti kukoriai gerai aprū
pina jo sūnų.

Šį pirmadienį, 8 vai. vaka
re, įvyks Laisvės svetainėje 
kuopos susirinkimas su disku
sijomis apie antrojo fronto ga
limybes.

Vienas draugas, gerai pažįs
tąs politiką ir sekąs įvykius vi-

K°rp. Charles De Vetsco

Pereitą savaitę parvyko ato
stogų iš kariškos tarnybos kor- 
poralas Charles ‘De Vetsco. 
Svečiuojasi pas tėvą, newyor- 
kiet'į veikėją Kazį Dzevečką 
su sesute ir pas savo nuotaką, 
žinomąją dainininkę Aldoną 
(Klimaitę). Tai yra kartu ir 
jų vedybinė atostoga — me
daus mėnuo •—, nes sutuoktu
vės įvyko lekcijų pertraukoj, 
jaunajam atvykus į specialius 
kursus New Jersey valstijoj.

Korp. De Vetsco tarnauja 
orlaivyne mechaniku. Jis taip
gi yra vienu 
anti-fašistų, 
prieš fašizmą 
vo liuosnoriai
doje, Ispanijoj.

Aleksandras Deikus, po il
gos ligos, sugrįžo dirbti į Pi
liečių Kliubą. Jau virš savai
tė laiko dirba savo darbą už 
baro. Sako, jaučiasi jau gana 
gerai.

Stasys Mickevičius, tarnau
jąs karo laivyne, parvyko ap
lankyti tėvus Konstanciją ir 
Vincą Mickevičius po nesima
tymo per dvejus metus.

Aleksandras Navickas, mas- 
pethiečių biznierių Karolinos 
ir Aleksandro Navickų, sūnus 
pakeltas į kapitono laipsnį. 
Jisai tarnauja liuosnoriu jau 
nuo 1940 m. Pastaruoju laiku 
buvo Anglijoj.

Seržantas William Klimas 
buvo parvykęs iš Kalifornijos 
atostogom pas tėvus, ridge- 
woodiecius A. M. Klimus.

Prieš savaitę turėjo sunkią 
operaciją Mažeikienė, Juozo 
žmona, savininkė užeigos, 
54-02 Flushing Ave., Maspethe. 
Randasi Bethany Deaconness 
ligoninėj, kampas St. Nicholas 
Ave. ir Bleecker St., Ridge- 
woode, trečiam aukšte. Mylė
tų, kad jos draugai ją aplanky
tų. ‘ A. B.

Joseph Kulboką, 30 metų am
žiaus, gyvenęs 59 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y., mirė liepos 
16-tą, Kings County ligoninėj. 
Bus palaidotas liepos 20-tą, Šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas pas 
graborių J. Garšvą, 231 Bed-1 
ford Ave., Brooklyn, N. Y.

Paliko nuliūdime tėvą Piju- 
šą, ir brolį Joną.

Rojus ir Eva Mizarai 
žiavo kelioms dienoms j 
jąją Angliją. Rojus ten 
užkviestas kalbėti Laisvės pik
nike ir ta proga susitaręs at
lankyti Nashua, N. IT., dzūkus 
ir kitus lietuvius toje apylin
kėje, o Eva sudariusi planus 
atlikti Bostone kai kuriuos 
tarnybinius reikalus ir kartu 
atlankyti dzūkus, tad vistiek 
išvažiavo, nors piknikas šiuo 
tarpu ir neįvyko, atidėtas ant 
toliau.

Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių j dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin Bl 50Q International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje 
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje 
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
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 
46S LORIMER STREET - BROOKLYN, N. Y.

Taipgi išėjo savaitei poil
sio jaunuolis Laisvės technikas 
Edwardas Sidney.

Lietuviškas Kabaretas

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE

Turime Gerų

o

Stanley Rutkūnas
Savininkas




