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do atsakyti Joseph Starobin, 
“The Daily Worker’’ kolum- 
nistas.

Starobin mano, kad Neužil
go susilauksime bei išgirsime 
didelių staigmenų. Klausimas 
einąs prie išsprendimo.

Jis tokį įspūdį susidaręs iš

Sovietai Atvadavo Lietuvai
1 Viklausomus Liachovičius, 
Mikoliškes ir Kt. Vietoves

VILNIUJE UltlSiA VO
KIEČIAMS APSUPIMAS

IR SUNAIKINIMAS

Amerikiečiai Varo Naują 
Ofensyvą Francijoj; Ang

lai Įsiveržė į Caen
pasikalbėjimo su prof. Lange, 
kuris neseniai lankėsi Maskvo
je. O kai čia buvo londoniškės 
lenkų valdžios premjeras Mi- 
kolaičik, Lange kalbėjosi su 
juomi.

Prof. Lange esąs nusiteikęs 
optimistiškai, gerai.

Trokų vairuotojų brolijos 
prezidentas Tobin baigiąs išei
ti iš kantrybės. Jis atstovauja 
labai didelę uniją, kuri pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Tobin dar kartą 
reikalauja, kad Federacija ir 
CIO susivienytų.

Reikalas, jis sako, didelis ir 
skubus. Kaip darbdaviai, taip 
valdininkai nenori su unijomis 
skaitytis, nes jos neturi jėgos. 
Jos pešasi tarpe savęs, kuomet 
turėtų pešti savo priešus!

Bet ar ir vėl Tobin balsas 
pasiliks balsu girioje? Nesigir
dėt, kad didieji unijų vadai 
rūpintųsi vienybe. William 
Green visai pamiršęs tą reika
lą.

Dar ir dabar, būtent, liepos 
5 d., Naujienų redaktorius sa
ko: “Suomija karo nepradėjo. 
Ji buvo užpulta.”

Tai išdavikiška šnekta. Tai' 
Hitlerio pastumdėlio seilėj i-j 
mas.

Dar ir dabar, kaip fašistine 
Suomijos valdžia pasikvietė 
nacius okupuoti visą Suomiją, 
kai pagaliau ir Amerika nu
traukė visus su Suomija ryšius,' 
šitaip kalbėti ir Suomiją ginti 
yra pardavikiška.

Taigi, SLA seimas paskyrė 
net keturius tūkstančius, pen- 
kius šimtus dolerių pro-naciš- 
kai propagandai. Du tūkstan
čiu dolerių davė Amerikos Lie
tuvių Tarybai, du tūkstančiu 
“United Lithuanian Relief 
Fund of America” ir $500 
smetonininkams už knygą “Ti
meless Lithuania.”

O keliamos narių duoklės, 
nes pinigų nesą! Ten nėra pi
nigų, valdžia SLA spiria prie 
sienos, bet čia, matote, yra 
tūkstančiai dolerių!

Tie tūkstančiai išmesta nuo
dijimui Amerikos lietuvių pro
to, atitraukimui jų nuo karo 
pastangų, pagelbėjimui mirti
najam Amerikos ir Lietuvos 
priešui.

Kas pasidarė su SLA lydė-1 
riais? Ar toli jie tuo keliu žy
giuos ?

Ateina Baltijos kraštų išlais
vinimas. Didvyriškoji Raudo
noji Armija taip smarkiai mu
ša priešą ir žygiuoja linkui 
Baltijos, jog stebina visą pa
saulį. Atrodo, kad neužilgo 
Lietuvos sostinės Vilniaus gat
vėmis išdidžiai maršuos lietu
viškieji pulkai.

Ta džiaugsmo diena nebeto
li. Mirtinojo priešo viešpatavi
mui Lietuvoje valandos suskai
tytos.

Lietuviški kryžiokai labai iš
sigandę. Jiems gaila nacių ir 
tų lietuviškų šunlupių, kurie

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Maskvos radijo praneši
mas, užrekorduotas Wash
ingtone ir išspausdintas 
New York Times liepos 7 d., 
sako, jog Raudonoji Armi
ja, tarp kitko, atvadavo Mi
koliškes, į rytus nuo Vil
niaus, ir Liachovičius, aps
kričio miestą Baranovičių 
srityje.

O pagal Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo įsakymą iš 1940 m.

SOVIETAI UŽMUŠĖ IL000 
NACIŲ IR SUĖMĖ 4,000

London, liep. 7. — Bežy
giuojant Sovietam pirmyn, 
vakar jie frontuose užmušė 
virš 9,000 vokiečių ir suė
mė bent 1,000.

Be to, raudonarmiečiai 
sunaikino daugiau kaip 5,- 
000 nacių kareivių ir oficie
rių iš tų, kurie yra apsupti 
į rytus nuo Minsko.

PASIDAVĖ VISAS 
PULKAS

Visas 195-tas pulkas iš ap
suptųjų vokiečių 78-tos ata
kų divizijos sifsavo koman- 
dierium pulkininku Oklen- 
bergu pryšakyje atėjo ir 
pasidavė raudonarmiečiams. 
Pasiduodami nelaisvėn, pul
ko kariai atidavė ir visus 
savo ginklus Sovietam. (Vo
kiečių pulke yra bent 3,000 
vyrų.)

Apie 1,500 vokiečių mėgi
no prasiveržti ir pabėgti iš 
apsupimo į rytus nuo Mins
ko. Sovietų artilerija, mino- 
svadžiai ir kulkosvaidžiai 
visiškai nušlavė juos.

Vienas po kito pasiduoda 
vokiečių junginiai, po nevy
kusių bandymų prasimušt iš 
apsupimo.

Vilniaus fronte, į vakarus 
nuo Smurgainių 350 vokie
čių kareivių ir oficierių su
dėjo ginklus ir pasidavė so
vietiniams kariams. Tie vo
kiečiai buvo likučiai išdau
žyto jų bataliono.

Baranovčių srityje buvo

Žemaičių Partizanai Sprogdina ir Šaudo Hitlerininkus
Pranešama, jog verda 

Lietuvos partizanų kova 
prieš vokiečius Aukštaiti
joj, Dzūkijoj, Suvalkijoj, o 
pagaliaus ir Žemaitijoj iki 
pat Klaipėdos krašto.

Žemaitijoj nėra didesnių 
miškų, todėl žemaičiam 
sunkiau užpuldinėt nacius. 
Nežiūrint to, jie padarė 
narsių žygių prieš vokiečius 
paskutiniu laiku.

Žemaičių partizanai nese
niai ant vieškelio nušovė 
nacių generolą von Beziks 
ir jo padėjėjus, begrįžtant 
jiem automobiliu po Lietu
vos apšniukštinėjimo. šovi- 

lapkričio 6 d., Mikoliškes ir 
Liachovičiai buvo priskirti 
Tarybinei Lietuvai.

Taigi Raudonoji Armija 
jau atėmė iš vokiečių šias 
Lietuvos vietas ir, supran
tama, daugelį kitų.

Penktadienį gi kai kurios 
radijo stotys skelbė, kad 
Sovietų kariuomenė pasie
kė Lietuvos sostinės Vil
niaus priemiesčius.

nukauta dar keli šimtai na
cių ir pagrobta 25 jų kanuo- 
lės.

Hitleris Kaitalioja Savo 
Komandierius

London. — Hitleris paša
lino feldmaršalą von Rund- 
stedtą kaipo vyriausią na
cių komandierių Franci joje 
ir abelnai vakarų fronte. Jo 
vieton Hitleris paskyrė 
aukščiausiu ten komandie- 
rium feldmaršalą Guentherį 
von Kluge, nors von Kluge 
buvo kelis kartus sumuštas 
sovietiniame fronte.

Suprantama, jog Runds- 
tedtas todėl pavarytas iš 
vakarų komandos, kad jis 
nesugebėjo užkirst kelią a- 
merikiečiam ir anglam įsi
veržti ir įsigalėt šiaurinėje 
Francijoj; o Rundstedtas 
buvo laikomas gabiausiu 
Vokietijos karininku.

Amerikiečiai Sunaikino 
Dar 10 Japonę Laivę
Perlų Uostas. — Ameri

kos bombanešiai, puldami 
japonų laivus liepos 4 d. ties 
Bonin ir Volcano (Kazan) 
salomis, nuskandino 10 prie
šų laivų. Tarp nuskandintų 
laivų yra penki kariniai- 
naikintuvai, o kiti žibali
niai bei prekiniai.

kai pabėgo.
Vokiečiai paskui pastatė 

stiprią sargybą prie to vieš
kelio; bet netrukus buvo 
minomis susprogdinti šeši 
vokiečių trokai ant to pa
ties kelio. Per eksplozijas 
žuvo ir apie 130 nacių ka
reivių ir oficierių.

Kuršėnų apškrityj, Že
maitijoj, partizanai užmušė 
slaptosios vokiečių polici
jos vadą, kapitoną Lange. > 
Jis pirma karo buvo iš Lie
tuvos grįžęs, esą, savo tėvy
nėn Vokietijon. O paskui jis 
atgal atvyko su nacių armi
ja, kaipo svarbus nacių žan

London, liep. 7.— Berlyno 
radijas pranešė anksti 
penktadienį, kad Sovietų 
kariuomenė jau tik 10 my
lių nuo Vilniaus.

Maskvos radijas pareiškė, 
jog vokiečiams Vilniuje 
gręsia tokia pat pragaištis, 
kokios jie susilaukė Mins
ke, Baltarusijos sostinėje.

Penktadienio ryto žinios 
iš Londono teigė, kad So
vietai užėmė punktus 20 
mylių nuo šiaurinės Lietu
vos.

Naciai permeta visus ga
limus atsarginius savo ka
rius, besistengdami atremt 
Raudonąją Armiją nuo Vil
niaus. Bet, anot Maskvos 
radijo, Vilnius vis tiek bus 
netrukus atimtas iš vokie
čiu.

KOVELIS UŽIMTAS
Maršalas Stalinas specia

liai paskelbė jog Pirmoji 
Baltarusijos armija, ko
manduojama maršalo Ro- 
kossovskio, užėmė Kovelį, 
didelę vokiečių tvirtumą, 
26,000 gyventojų miestą, 
šešių geležinkelių centrą, 
175 mylios nuo Varšuvos ir 
75 mylios į pietų rytus nuo 
Brest-Litovsko, labai svar
bios geležinkelių stebulės.

Associated Press žinia iš 
Maskvos teigia, jog Lovelio 
atėmimas yra pradžia nau
jo didžio Raudonosios Ar
mijos žygio linkui Pinsko 
ir Brest-Litovsko. — Pins
kas stovi tuoj į vakarus nuo 
didžiųjų Pripiatės balų.

Per dieną Sovietai atva
davo virš 555 gyvenamųjų 
vietų ir numaršavo iki 24 
mylių pirmyn.

Pirmoji Baltijos armija, 
komandoj generolo Bagra- 
miano, Polocko srityje, pa
ėmė dar 5 geležinkelio sto
tis ir užėmė tūlas vietas tik 
už keleto mylių nuo Latvi
jos ir Lietuvos sienų, kaip 
sako Associated Press.

Bagramiano kariuomenė, 
be kitko, paėmė Tolmačevs- 
kaja geležinkelio stotį, 119' 
mylių į šiaurius nuo pir
miau išlaisvinto Polocko. 
Pro Tolmačevskaja eina ge

darų viršininkas. Jam įsa
kant, buvo sušaudyta šim
tai lietuvių valstiečių Kre
tingos ir Telšių apylinkėse.

Toje srityje yra plačiai 
žinomas partizanų būrys 
vardu “Žemaitija”. Šis bū
rys per kelis mėnesius su
ardė 16 traukinių, kurie ve
žė vokiečių karius ir reik
menis. “Žemaitijos” parti
zanai taip pat susprogdino 
3 geležinkelio tiltus ir 592 
gabalus relių (bėgių); pa
degė 10 dvarų, priklausiusių 
vokiškai “Draugijai Rytų 
Žemėm Tvarkyti,” sunaiki
no 10 kilometrų telefonų ir 

ležinkelis linkui šiaurių į 
Idricą, keturių geležinkelių 
centrą.

Sovietu kariuomenė, šalia 
kitko, atėmė iš vokiečių 
Gerviečius, 32 mylios į šiau
rių rytus nuo Vilniaus, ir 
Mikoliškes už 33 mylių nuo 
jo. Atvadavę Voložiną, rau
donarmiečiai grumiasi ar
tyn Lydos, keturių geležin
kelių mazgo į pietus nuo 
Vilniaus.

Sovietiniai kariai atėmė 
Podliseiki geležinkelio sto
tį, tik už 9 mylių į šiaurių 
rytus nuo Baranovičių, pen
kių geležinkelių stebulės, į 
pietų rytus nuo Lydos. Už
imdami Mysloboje geležin
kelio stotį į pietų rytus nuo 
Baranovičių, Sovietai per
kirto naciams geležinkelį, 
einantį iš Lunineco į Vilnių 
ir Latviją.

Raudonarmiečiai jau pra
deda apsupt Baranovičius iš 
šiaurių rytų ir pietų rytų.

Bent 139 Asmenys Žuvo 
Cirko Gaisre Hartforde

Hartford, Conn. — Per 
staigų gaisrą Ringling Bro
thers ir Barnum and Bailey 
cirke ketvirtadienį popiet 
žuvo bent 139 asmenys, o 
tarp jų 80 vaikų. Vieni bu
vo mirtinai sutrempti, besi- 
grūdant žmonėms sumišime 
iš pleškančio pastato, kiti su
degė. Be to, šimtai sužeis
ta. Nužiūrima, kad po 15 
iš kiekvieno šimto sužeistų
jų taipgi turėsią mirti.

Cirko vaidinimus stebėjo 
10,000 žiūrovų tuo laiku, 
kai jis užliepsnojo. Cirko 
patalpa buvo laikinai pasta
tyta iš medinių ramsčių, 
aptrauktų storais audeklais.

Tarp nukentėjusių yra 
pora lietuviškų vardų—Va
leria Jane Nagas, 8 metų 
amžiaus iš Wethersfield — 
mirė. Norma Martelis iš 
Wethersfield — sužeista.

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo Rumuniją.

telegrafo linijų; padegė vie
ną lentpjūvę; užmušė daug 
vokiečių kareivių ir oficie
rių.

Tas partizanų būrys vei
kia tarp valstiečių, padeda 
jiem organizuotis ir su gin
klais priešintis naciams.

Kitas partizanų būrys — 
“Keršytojas” neseniai Že
maitijoj nuvertė nuo bėgių 
15 vokiečių traukinių, su
ardė 13 garvežių ir 50 va
gonų.

Kitoj Lietuvos dalyj per 
dvi savaites partizanai su
ardė 17 nacių traukinių, ve
žusių frontan tankus, mo

London, liep. 7. — Ame
rikiečiai vakariniame Fran- 
cijos fronto gale prasiveržė 
per upę Virė į šiaurius nuo 
St. Lo, o Anglijos radijas 
pranešė, kad jie užėmė ir 
La Haye du Puits miestą, 
geležinkelių ir plentų cent
rą, į pietus nuo Cherbourg© 
pusiausalio. Vakar gi Ame
rikos kariai atėmė iš vokie
čių Le Fry, La Butte gyve

FRANCŪZU VADAS GEN. De 
GAULLE PAS ROOSEVELTA
Washington. — Atskrido 

į Washingtona generolas 
Charles de Gaulle, galva 
Francūzu Komiteto Tautai v

Smarkiai Priešinasi 
Naciai Italijoje

Roma, liep. 7.— Vokiečiai 
pradėjo įtūžusiai priešintis 
amerikiečiam ir anglam I- 
talijoj ir sulaikė talkininkus 
nuo žymesnio žygiavimo 
pirmyn. Tačiaus amerikie
čiai per žiaurius mūšius už
ėmė didesniąją dalį Rosig- 
nano miestelio, 10 mylių 
nuo Leghorno uosto, o ang
lai rytiniame Italijos šone 
atėmė iš nacių Numana 
miestelį, 9 mylios nuo An- 
conos uosto.

Chinai Sulaužė Japonę 
Apgulą Hengyange

Chungking, liep. 7. —Chi
nai sulaužė japonų apgulą 
apie Hengyang miestą, Hu
nan provincijoj, ir nubloškė 
priešus 25 mylias atgal pa
lei geležinkelį einantį iš Han- 
kowo į Kantoną.

Ši didi chinų pergalė bu
vo paskelbta pirmojoj aš
tuntų metų dienoj chinų ko
vos prieš japonus įsiveržė
lius.

Amerikos lakūnai puolė 
Austriją ir Vengriją.

torines kanuoles ir kitus pa
būklus. Beveik visas trau
kinys buvo sunaikintas. 
Šiuo žygiu žuvo virš 250 vo
kiečių kareivių, ir partiza
nai pagrobė 5 kulkosvai
džius, 12 automatinių šau
tuvų, 52 šiaip karinius šau
tuvus ir daug rankinių gra
natų.

Viename apskrityje par
tizanų būrys “Pirmyn” ap
supo įgulą vokiečių žanda
rų, kurie naikino lietuvius 
valstiečius. Žandarai buvo 
užklupti taip staiga, kad 
jie nepaspėjo organizuotai 
pasipriešinti. Tad partiza

namuosius punktus ir kelias 
kitas pozicijas.

Rytinėje Franci jos fronto 
dalyje anglai ir kanadiečiai 
dasigrūmė iki Caen miesto 
prieplaukų. Caen, svarbiau
sias geležinkelių ir vieškelių 
mazgas, jau pirmiau buvo 

, anglų apsuptas daugiau ne
gu pusiau.

Amerikiečiai šturmuoja 
artyn St. Lo miesto.

Vaduoti. Jį pasitiko Ameri
kos laivyno, armijos ir or- 
laivyno štabų vadai ir prez. 
Roose velto atstovai.

Generolą de Gaulle pa
sveikino septyniolikos ka- 
nuolių šūvių saliutas. Orke
stras griežė tautinį francū- 
zų himną Marseljetę ir a- 
merikinį himną.

Gen. de Gaulle tuojaus 
nuvyko į Baltąjį Rūmą, kur 
jį maloniai priėmė prezid. 
Rooseveltas, valstybės sek
retorius Cordell Hull ir ki
ti prezidento kabineto na
riai.

Hull ir prezidentas su
ruošė svečiui paskiras vai
šes.

Prez. Rooseveltas, supran
tama, tarsis su gen. de 
Gaulle apie jo pripažinimą 
laikinuoju Francijos res
publikos prezidentu. Pran
cūzų Komitetas Tautai Va
duoti Alžyre, lyg ir seimas, 
jau yra paskyręs generolą 

I d e Gaulle laikinuo
ju Francijos respublikos 
prezidentu.

Anglijos valdžia iki šiol 
labiau linkusi pripažinti de 
Gaulle Francijos preziden
tu, negu Amerikos vyriau
sybė.

Gen. de Gaulle, kalbėda
mas francūzu atstovybei 
Washingtone, pareiškė, jog 
šiemet Francija bus išlais
vinta iš vokiečių vergijos.

Talkininkai Italijoj arti
nasi prie naujos, “gotiškos” 
vokiečių gynimosi linijos.

nai nukovė 30 žandarų ir 
daugelį sužeidė, o likusieji 
žandarai pabėgo. Čia par
tizanai pagrobė priešų kul
kosvaidį, 4 automatinius 
šautuvus, 18 paprastų kari
nių šautuvų ir daug svarbių 
dokumentų ir sugrįžo į sa
vo bazę be jokių nuostolių.

Mickevičiaus partizanų 
būrys neseniai susprogdino 
vieno kanalo tvenkinio var
tus. To tvenkinio vanden- 
elektros jėga varė tris arti
mas dirbtuves ir vieną lent
pjūvę. Visos tos vokiečių 
dirbyklos liko sustabdytos.
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Mūšiai Dėl Pabaltijo

Kadaise Raudonoji Armija mušėsi dėl 
išvadavimo Ukrainos, paskui dėl Bieloru- 
sijos, o dabar ji veda mūšius dėl išlais
vinimo Pabaltijo respublikų: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Ukraina beveik visa išvaduota. Bie- 
lorusijos tik nedidelis, palyginti žemės 
plotas, dar tebėra okupantų vergijoj, o 
Pabaltijo kraštai tik ką pradėti laisvin
ti.

Žymusis militarinių reikalų žinovas ir 
jų dėstytojas, dienraščio Daily Worker 
bendradarbis, Veteran Commander, ma
no kad Raudonoji Armija šitaip žy

giuosianti: Vadovaujami generolo Bag- 
ramiano pulkai per Dvinską eis į Rygą: 
Černiakovskio pulkai — per Vilnių, 
Kauną — į Tilžę, o maršalo Rokossovs- 
kio pulkai — per Baranovičius, Balsto
gę — į Karaliaučių.

Dar vieną armija, — vadovaujama 
gen. Zacharovo, — kuri šiuo metu apva
lo Minsko apylinkės miškus nuo vokiš
kojo brudo: ši armija būsianti lyg ir pa- 
gelbinė, lyg ir rezervinė pajėga.

Šitaip mano apie Raudonosios Armi
jos vadovybės planus Veteran Comman
der, daug sykių teisingai išpranašavęs 
busimuosius rytų fronte veiksmus.

Žinios skelbia, kad vokiečiai meta 
'daugiau pajėgų Pabaltijo fronte. Jiems, 
mat, labai svarbu išlaikyti savo rankose 
Daugvapilio (Dvinsko) - Vilniaus - Gar
dino - Varšavos geležinkelis. Todėl, gali
mas daiktas, dėl Vilniaus bus didelių 
mūšių.

Kaip bus, kaip nebus, Lietuvos išva
davimo dalykas yra dienotvarkyj ir, ten
ka manyti, neužilgo ji bus išvaduota.

Neužilgo, be abejo, mes gausime žinių 
iš paties Vilniaus, — laisvo Vilniaus, — 
žinių, kurių amerikiečiai lietuviai nekan
triai laukia.

Mirė Albinas Rimka
Vilnis rašo:
“Iš Europos praneša, kad Albinas 

Rimka, Liudvikas Ciplijauskas, Juozas 
Ciplijauskas ir keletas kitų plačiau Lie
tuvoj žinomų asmenų yra mirę.

“Kai pirmiau ateidavo žinia apie mir
tį kiek žinomo lietuvio Sovietų Sąjungoj, 
tai lietuvių pronacinė spauda prakeikda
vo už tai Sovietų valdžią. Manote, kad 
ponai Prunskis, Šimutis bei Grigaitis už 
tai kaltins nacius, jų įrankį Kubiliūną 
ir kitus Hitlerio pastumdėlius? Nieko 
panašaus. Naciai kvepia lietuviškiem 
kryžiokam.

“Apie aukščiau minėtus asmenis rei
kia žodis kitas tartis. Albinas Rimka a- 
merikiečiams yra žinomas. Laike perei
to karo jis čia gyveno. Tūlą laiką buvo 
Chicagoje ir rodos redagavo žurnalą 
“Naujoji Lietuva.” Vėliau persikėlė gy
venti į So. Bostoną ir ten dirbo prie “A- 
teities”, kuri paskui virto ’’Sandara” ir 
dabar šiaip taip pasilaiko Chicagoj. 
Faktiškai Rimka buvo steigėjas tautinin
kų organizacijos Sandara.

“Po karo Rimka tuoj išvažiavo Lietu
von. Politinio gyvenimo sferose jis ten 
plačiai nepasirodė. Vėliau pusėtinai susi
gyveno su smetonine valdžia.”

Apie Albiną Rimką tiek galima pa
sakyti, kad jis, tarybiniais laikais Lie
tuvoje, buvo gražiai sutapęs su tarybi
ne santvarka ir jai, sakoma, ištikimai 
dirbo. Galimas daiktas, kad už tai vo
kiečiai okupantai galėjo jam mirtį pri
artinti. Jie tam ekspertai.

Svečias Generolas De Gaulle.
Mūsų kraštą aplankė įžymus ir bran

gus svečias — generolas Charles de 
Gaulle, laisvosios Franci jos vadas. Ge
nerolą de Gaulle Amerikos žmonės, kaip 
ir pridera, priima draugiškai, entuzias
tiškai. Nes gerbdami generolą de Gaulle, 
mes gerbiame visą laisvo nusiteikimo 
Franci ją, kovojančią prieš vokiškąjį o- 
kupantą.

Mūsų krašto ryšiai su francūzų tauta 
visuomet buvo geri ir draugiški. Tik 
1940 metais, kada Franci jos par davikai 
atidavė Franci ją vokiečiams, jie pradėjo 
blogėti, darytis nenormaliais. Tenka pri
minti, kad tie ryšiai dar nėra visiškai 
normalūs net ir šiandien. Kažin kokiais 
tai sumetimais, mūsų vyriausybė dar 
vis nepripažįsta gen. de Gaulle vadovau
jamos Franicjos laikinosios vyriausy
bės.

Gal dabar, kai gen. de Gaulle atsilan
kė pas prezidentą Rooseveltą, mūsų san
tykiai su Francija normalizuosis. Tikėki
me, kad panašiai bus.

Kiek tai liečia patį gen. de Gaulle— 
jis užsitarnavo francūzų tautoje tokį 
nuopelną, kuris niekad nebus pamirštas. 
Juodžiausiomis Franci jai dienomis, kuo
met Petain, Darlan ir kiti francūzų tau
tos kvislingai, skelbė, būk Francija ne
galėsianti kariauti, būk ji turinti pasi
duoti Hitleriui ir būti jo mėsinėjama, 
gen. de Gaulle drąsiai ir garsiai paskel
bė, kad Francija kariaus, kad Francija, 
eidama išvien su kitomis demokratinė
mis tautomis, nugalės hitlerinius bandi
tus ir atkeršys savo tautos pardavikams.

Nereikia sakyti, kad de Gaulle buvo 
teisingas.

Gen. de Gaulle ne tik kalbėjo, bet ir 
dirbo, veikė. Organizavo francūzus, tei
kė jiems nurodymus, vadovavo ir vado
vauja francūzų ginkluotosioms pajė
goms. Be to, dirba politinėje srityje.

Mes sveikiname generolą de Gaulle ir 
sakome: Tegyvuoja jis, tegyvuoja laisva 
francūzų tauta!

Jie Nepasitiki Lietuvių Tauta.
Grigaičiui su Vaidyla pavyko pravesti 

SLA Seime Philadelphijoj rezoliucija, 
reikalaujanti, kad tuomet, kai Lietuva 
bus išalisvinta, ten veiktų “tarptautinė 
komisija” Lietuvai saugoti “nuo anarchi
jos.”

Kad tasai Grigaičio-Vaidylos balsas 
nueis niekais, nereikia nei aiškinti. Bet 
ne tame dalykas.

Dalykas yra tame, kad tūli žmonės, 
prisigėrę smetoniško raugo, nebegali iš 
jo pasiliuosuoti ir tiek. Smetona kadai
se skelbdavo, būk lietuvių tauta nepri
brendusi pati valdytis, — ją turįs valdy
ti koks tai parinktinis, tautos vadas, te
kis, kaip jis pats, Smetona.

1940-1941 metais tačiau Lietuvos žmo
nės parodė, kad jie moka patys savo rei
kalus tvarkytis, be jokių smetonininkų.

Dabar Grigaitis su Vaidyla ir vėl reiš
kia lietuvių tautai nepasitikėjimą, siū
lydami, kad ją valdytų kokia tai tarp
tautinė komisija.

Jokia tarptautinė komisija Lietuvai 
nereikalinga. Lietuva turi savo vyriau
sybę, kurios priešakyj stovi toki žymūs 
patrijotai, kaip Paleckis ir Gedvilas. To
ji vyriausybė yra išrinkta pačių Lietuvos 
žmonių ir ji pas juos sugrįš taip greit, 
kaip Raudoonji Armija išvys iš 
Lietuvos (bent iš tūlos jos dalies) vokie
čių okupantus.

Raudonojoj Armijoj veikia lietuviškie
ji pulkai, kuriuos sudaro rinktiniausi 
lietuvių tautos sūnūs. Tieji pulkai, rei
kia manyti, bus branduolys būsimajai 
Lietuvos armijai.

Taigi toji rezoliucija, kurią SLA sei
mas priėmė dėl “tarptautinės komisijos” 
reikalavimo, tik jiažemina lietuvių tautą, 
daugiau nieko. Ji, vadinasi, yra žalinga.

Iš S. L. A. Seimo
Paskutine Sesija

Paskutinė sesija birželio 
30 d. prasidėjo 9:30 vai. ry
te, ir tęsiasi be pertraukos 
iki 3:30 vai. po pietų. Dele
gatai per visas dienas taip 
privargo, kad jau nebepai- 
sė tūlų, kad ir svarbių daly
kų, ir kaip buvo balsavimas 
įvairių klausimų, galima sa
kyt, kad maža dalis dalyva
vo balsavimuose: pakelia 
rankas dalis delegatų, o ki
ti nieko nedaro, tik sėdi. 
Bagočius tuoj aus paskelbia, 
kad tas ir tas klausimas 
priimtas vienbalsiai. Taipgi 
susilaikiusius balsavime pri- 
skaitoma prie “vienbalsiai”. 
Ir taip daug kuopų gerų į- 
nešimų atmesta, o kiti, kad 
ir negeistini dalykai, bet 
kurie patinka valdybai ar
ba įstatų komisijai, kurios 
pirmininku buvo Montvi- 
das, — likosi priimti, nes 
delegatai pavargę jau nebe- 
paisė. Pav., investmentai, 
nuosavybių pardavimas, or
gano “Tėvynės” visi reika
lai ir kitokį, pagal viršinin
kų norą, palikta Pildomo
sios Tarybos autoritetui, t. 
y., ką Pildomoji Taryba no
rės, tą ir padarys.

Kaip paprastai, ir šią se
siją atidarius buvo skaity
tas protokolas iš pereitos 
sesijos. Protokolą skaitė 
Vitaitis, ir kaip žinoma, sei
mo nerinktas ir neužtvir
tintas. Tik baigiant Seimą, 
SLA. sekretorius Vinikas 
pranešė, kad jis “pamiršo” 
pranešt Seimui ir rekomen- 
duot, kad jo paskirtą seimo 
sekretorium poną Vitaitį 
užgirtų. Turbūt “pamiršo” 
dėl to, kad jis, Vinikas, bu
vo labai susirūpinęs konver
sijos klausimu, t. y. pakėli
mu nariams duoklių (Vini
kas ir kiti Pild. Tarybos na
riai norėjo ant žūt-būt pa
kelt nariams duokles). Tai
gi Vinikas šioje sesijoje 
prašė, kad Seimas priimtų 
jo padarytą “klaidą” ir už
girtų Vitaitį seimo sekreto
rium. Prie manęs sėdintis 
delegatas sako: “kam čia 
reikia girt ar peikt. Jau sei
mas visai baigiasi ir Vitai
tis automatiškai buvo sei
mo sekretorium. O jeigu da
bar seimas jo neužgirtų, tai 
kas tada, ar mes atidarysi
me pirmą sesiją seimo, ir iš 
naujo pradėsime seimą?” 
Suprantama, Vitaitis likosi 
užgirtas kaipo seimo sek
retorius, ir suprantama, 
jam bus atmokėta už dar
bą ir už sugaištį.

Mažiukė Audrele
Perskaičius protokolą, iš 

delegatų pusės kilo pasta
bos apie pirkimą viršinin
kams dovanų — žiedų, t. y., 
kad nenupirktų žiedų už 
tūkstantį dolerių ar dau
giau. Mat pirmesnėj sesijoj 
buvo nutarta ir priimta 
Pild. Tarybos komisijos re
komendacija nupirkt dova
nas užsitarnavusiems virši
ninkams. Pirmininkas Ba
gočius pareiškė, kad viskas 
yra tvarkoj, ir nereikia to
kių pastabų, nes, girdi, Pild. 
Taryba žinos, kokius žiedus 
pirkti. Brazauskas tam pri
taria, ir sako, kad Pild. Ta
ryba nepirks žiedų už tūks
tančius dolerių. Po to šis 
klausimas paliktas Pild. Ta
rybos autoritetui. O kadan
gi Pild. Taryba apart ki
tiems, pirks ir sau dovanas, 
tai, suprantama, jie žinos ko
kių dovanų jiems reikia ir 
už kokią sumą reikia nu
pirkt.

Šioje sesijoje buvo, taip, 
sakant, renkamas organo 
Tėvynės redaktorius. Ap- 
švietos komisija, kurioje y- 
ra Grigaitis, Vaidyla ir Va

laitis, nerado kito kandida-
to kaip tik poną Bajorą, ir 
rekomendavo jį priimt. Bal
savimai buvo už ir prieš. 
Delegatai, kaip jau minėta, 
pavargę, keliolika balsų nu
balsavo vienbalsiai priimt 
komisijos rekomendaciją. 
Taigi Bajoras vėl pasiliko 
Tėvynės redaktorium ir vėl 
per du metu temps Tėvynę 
tuo pačiu keliu.

Dar buvo pasilikęs neiš
spręstas svarbus klausimas, 
tai kareiviu fondas. Virši
ninkai stojo už palaikymą 
kareivių fondo. Taipgi stojo 
už palaikymą kareivių fon
do Mikužiūtė, Matas, Koli- 
čienė, Biežienė, Kriaučialis, 
Žąsytis ir Vaidyla. Jie ilgus 
spyčius sakė tuo klausimu. 
Vaidyla, kalbėdamas už pa
laikymą kareivių fondo, dar 
reikalavo, kad apart narių 
mokesčių į tą fondą, 
Pild. Taryba atidarytų var
tus ir leistu visiem rfariam 
ir Amerikos lietuviams au- 
kaut į tą fondą. Didžiuma 
delegatų tyli, ir nežinia dėl 
ko: ar jie buvo pavargę ar 
priešingi. Tik vienas dele
gatas atsistojęs paklausė: 
ar tiems nariams bus mo
kamos pašelpos ir pomirti
nės, kurie nemoka į karei
viu fondą? Sekretorius Vi
nikas paaiškino pareiškda- 
mas, kad ir dabar Pild. Ta
ryba neišmoka nei pomirti
nių nei pašelpos tiems na
riams, kurie neužsimokėjo 
į kareivių fondą, ir prašė, 
kad tą Pild. Tarybos pa
tvarkymą šis Seimas priim
tų - užgirtų. Taipgi prašė, 
kad seimas paskirtų $1,500 
administravimui kareivių 
fondo, nes, girdi, centre la
bai daug darbo, negalima 
apsidirbt, ir yra išlaidų. Po 
to eita prie balsavimo. Kaip 
kiti klausimai, taip ir ka
reivių fondo klausimas nu
balsuotas “vienbalsiai”, tik 
su trimis priedais, ir dabar 
bus sekančiai: 1) nariai pri
verstinai mokės duokles į 
kareivių fondą, 2) bus ren
kamos ir priimamos aukos 
nuo narių ir kitų lietuvių į 
tą fondą, 3) nariai, neužsi
mokėję duoklių į kareivių 
fondą negaus pašelpos nei 
pomirtinės, 4) kareivių fon
do administravimui-tvarky- 
muf paskirta $1500.00, kurie 
bus imami iš kareivių fon
do.
Perdavimas Valdžios Nau

jiems Viršininkas
Tūluose delegatuose buvo 

biskutį susirūpinimo, kad 
delegatai neišvažinėtų, ir 
kad gali įvykt taip, jog Ba
gočius bandys pasilikt pre
zidentu. Bet to neatsitiko. 
Atrodo, kad iš socialistų pu
sės nebuvo dėtos jokios pa
stangos, kad neįleist Lau
kaitį prezidento vieton. Ati
darius viršininkų įvezdini- 
mo ceremoniją, prasidėjo 
atsisveikinimo ir vietų už
ėmimo prakalbos. Atsisvei
kinimo prakalbas pasakė 
Bagočius ir Mažukna. Ba
gočius vis kartojo, kad jis 
per dešimtį metų buvo ka
pitonas, vairavo lietuvišką 
laivą, ir nešė ant savo pečių 
sunkų kryžių ant Golgotos 
kalno, ir vis dejavo, kad to 
laivo kas nors kiti nesunai
kintų. Mažukna pasakė tin
kamesnę kalbą negu Bago
čius, ir pasižadėjo, kad kol 
jis galės ir bus gyvas, jis 
dirbs SLA labui.

Naujas prezidentas adv. 
Laukaitis paačiavo visiems 
delegatams ir visų kuopų 
nariams, kad jį išrinko pre
zidentu, ir taipgi žadėjo 
dirbt ne kokioms partijoms 
ar grupėms, bet tik SLA ge
rovei. Naujas vice-preziden- 
tas Dargis taipgi sakė, kad

jis dirbs vien tik SLA ge- ] 
rovei, bet vistiek jam iš- • 
smuko žodžiai ir pasakė, 
kad jis taipgi dirbs ir “dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.” O atsiminus, 
kad jis ir bankete sakė, kad 
kai jis užims vice-preziden- 
to vietą, tai šiūr, Lietuva, 
bus laisva ir nepriklauso
ma, tai išeina, kad p. Dar
gis dirbs ne SLA, bet atstei- 
gimui smetonuotos diktatū
ros Lietuvoje. Tuo pačiu 
laiku tūli Pild. Tarybos na
riai ir kiti Bagočiaus ir 
Mažuknos draugai įteikė 
dovanas: Bagočiui auksinį 
laikrodėlį, o Mažuknai auk
sinį žiedą. Taigi dabar Ba
gočius, vietoj kryžiaus, neš 
auksinį laikrodį. Buvo ma
noma, kad po šitų ceremo
nijų pirmininko vietą už
ims naujas prez. Laukaitis 
ir užbaigs senmą, bet taip 
neįvyko. Bagočius pirminin
kavo iki pabaigos, ir neži
nia, ar Laukaitis nenorėjo, 
ar Bagočius jo neužleido.

Seimo komisijos pabaigė 
duot raportą ir tautiškų 
centų komisija, pranešda
ma, kad jie nutarė iš tautiš
kų centų fondo paskirti au
kų sekantiems reikalams: 
Lietuvių Tarybai $2000; 
tautininkų - socialistų “ben
dram šalpos fondui $2000; 
ir $4,500 Pild. Tarybos auto
ritetui, taip, kad Pild. Tary
ba galės panaudot tuos pi
nigus tam, kam jie matys 
reikalą. Čia kilo diskusijos, 
nes adv. Olis davė sumany
mą, kad šis seimas paskir
tu ir autorizuotu Pild. Ta
rybą už $500 nupirkt sme- 
tonuotą knygą vardu “Ti
meless Lithuania.”

Tautiškų centų komisija 
sakė, kad jie turėjo tokį 
prašymą, bet vienbalsiai nu
tarė to klausimo nekelt. 
Viena komisijos narė pasa
kė, kad ji nematė tos kny
gos ir nežino, ir todėl nie
ko apie tai nesvarstė. Prieš 
knygos pirkimą kalbėjo tik 
Matas ir Mažukna. Brazau
skas stojo už pirkimą kny
gos ir nurodė, kad tos do
vanos suteikimas vardan 
tos šventos vienybės, girdi, 
mums nieko daug nereiškia. 
Girdi, duokime jiems tuos 
$500 ir bus viskas gerai. 
Daktaras Biežis taipgi už 
pirkimą knygos. Tačiaus 
maniau, kad Grigaitis tai 
jau šiur priešinsis pirkimui 
knygos, bet kur tau! Grigai
tis taipgi “dėl šventos tau
tininkų ir socialistų vieny
bės” agitavo, kad paskirt 
$500 ir nupirkt tą knygą. 
Jis sako, kad jis tos knygos 
neskaitęs, tik matęs recen
ziją (apžvalgą) kituose 
laikraščiuose ir, girdi, nors 
toje knygoje yra tūli ne 
taip jau geri dalykai pažy
mėti, bet girdi, užmirškim 
praeities dalykus ir būkim 
vienybėje.

Prie manęs sėdintis dele
gatas sako: “Grigaitis gal- 
būtų priešingas pirkimui 
tos knygos, bet kai jis gavo 
$4000.00, jis yra patenkin
tas, ir dabar sutinka duot 
ir kitiems nors $500.00.” 
Nutarta paskirt ir nupirki
mui minimos knygos $500.- 
00. Tą klausimą balsuojant, 
patėmijau, pakėlė ranką 
prieš pirkimą tik vienas de
legatas. Daug delegatų ne
balsavo, o kiti keliolika bal
sų, taip sakant,” nublsavo 
vienbalsiai”. Svarstant tą 
klausimą dar Valaitis bandė 
duot pasiūlymą, kad jeigu 
yra skiriama pinigai viso
kiems reikalams, tai kad 
būtų paskirta ir Tėvynės 
fondui, sustiprinimui orga
no Tėvynės. Bet į tai “di
deli” žmonės nekreipė aty- 
dos, o prez. Bagočius paai
škino, kad Pild. Tarybai yra 
palikta $4000, ir Pild. Tary

ba matydama reikalą gales 
padaryt, ką ji nori. Ir taip 
tasai Valaičio pasiūlymas 
pasiliko be pasekmių.

Čia buvo ir rezoliucijų 
priėmimas. Rezoliucijų ko
misijoje pirmininkavo Gri
gaitis, ir jis pasiūlė sekan
čias rezoliucijas: pasveiki
nimas prez. Rooseveltui, 
bet nieko nesakyta, kad 
Rooseveltas apsiimtų kandi- 
datuot sekančiam terminui; 
2) Rezoliucija remt karo 
pastangas; 3) Kad SLA ir 
ant toliau kooperuotų su 
Lietuvių Taryba (socialis- 
tų-tautininkų) ir 4) Lietu
vos reikalu, šioje rezoliuci
joje reikalaujama, kad kai 
bus išvyti vokiečiai iš Liet- 
tuvos, kad būtų paskirta 
tarptautinė komisija ’’palai
kymui tvarkos Lietuvoje ir 
apsaugojimui Lietuvos nuo 
anarchijos.” Čia vienas de
legatas pusbalsiai sako: 
“geriau jie aiškiai paprašy
tų Juozo ir Lietuvos Raudo
nosios Armijos generolų, 
kad jie greit sutvarkytų 
Lietuvos reikalus.” Kitos 
rezoliucijos priimtos vien
balsiai, o prieš šią rezoliu
ciją—t. y. Lietuvos reikalu, 
vienas delegatas balsavo 
prieš, daugelis susilaikė nuo 
balsavimo, o seimo ponai ir 
dalis delegatų ir šią rezo
liuciją priėmė, taip sakant, 
“vienbalsiai.”

Komisijų Komisija reko
mendavo, o delegatai vien
balsiai užgyrė sekančias 
pastovias komisijas: Kont
rolės komisija: Bagočius, 
Kriaučialis, adv. Kalinaus
kas; Apšvietos Komisija: 
Grigaitis, Vaidyla, J. Valai
tis; Įstatų Komisija: Dr. 
Montvidas, Birštonas, Vi
taitis; Skundų ir Apeliaci
jų Komisija: Olis, Jurgėla, 
Bakanas. Taipgi ir Sveika
tos, Labdarybės ir Jaunuo
lių Komisijos, bet kadangi 
tame laike buvo pusėtinas 
neramumas seime, tai nega
lėjau nugirst pavardžių, 
kas įėjo į minimas tris ko
misijas, todėl ir negaliu jų 
pavardžių pažymėt. Galima 
pažymėt tik tas faktas, kad 
šį sykį į jokią komisiją ne
įėjo amžinai komisijose bu
vęs kunigas Valadka. Taip
gi jokion komisijon neišrin
kti Dr. Pilka ir St. Gegužis. 
Ypatingai kun. Valadkai 
duota negraži “dovana”. Vi
suomet būdavo tam tikras 
vadas, o dabar nebėra. Ga
liu dar pažymėt, kad kun. 
Valadka, agituodams už pa
kėlimą narinis duoklių, rei
kalavo, kad visi sektų pas
kui jį, sakydamas: “aš kal
bu ir dabar skaitysiu mūsų 
konversijos planą, o jūs visi 
sekite manę,” vadinasi, se
kite paskui Valadką, kaip 
šventas Mateušas paskui 
Jėzų. Bet seimo delegatai 
netik nesekė paskui Valad
ką, bet ir komisijų komisija 
išmetė jį iš visų komisijų.

Beje, dar reikia pažymėt, 
kad prieš uždarant Seimą, 
prez. Bagočius pranešė ir 
kvietė, kad prof. Pakštas 
dar pasakys “keletą žo
džių,” bet didžiuma seimo 
delegatų pradėjo šaukt ir 
priešintis, kad gana tų visų 
pamokslų. Prof. Pakštas 
jau buvo beeinąs sakyt pra
kalbą, bet delegatų triukš
mas ir šauksmas, kad neno
ri prakalbų, Pakštui neleido 
kalbėt.

Buvo pasiūlyta trys ar 
keturios vietos sekančiam 
seimui, bet didžiuma balsų 
nutarta sekantį seimą lai
kyt New Haven, Conn, ir 
po to Seimą uždarė pirm. 
Bagočius.

Delegatai greit išsiskirstė 
ir išvažinėjo kas sau. O tūli 
dar pasiliko viešbutyj su 
tam tikrais reikalais.

Reporterio Draugas.
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ŽIURKĖ
PETRAS

Degučių kaimo gale, plūkta iš molio, 
stovi sena pirtis. Jau daug metų ja nie
kas nesinaudoja: stogas sutrešęs ir su
smukęs į pirties vidų, sienos iširusios, 
krosnies akmenys išmėtyti aplinkui, ta
kai užžėlę. Kaip iš stogo, taip ir iš pir
ties sienų plyšių vešliai auga jaunos dre
bulės ir skroblai. Vasaros metu toji vie
ta panaši ne į namo griuvėsius, o į ne
didelį, žalią piliakalnį. Kaimiečių vaiz
duotė tokiose vietose paprastai mėgsta 
apgyvendinti vaiduoklius ir velnius. Kad 
Degučių pirtyje rinkdavosi raguotieji ir 
raganos — neabejojo nė vienas vaikas. 
Kitaip jau nebūtų naktimis ten cypavę, 
dundėję ir nebūtų šlamėję medžiai nevė
juotu laiku. Pirties aslos kampe dar ir 
šiandien būtum radęs giliai į žemę įbes
tą kuolą. Kuolas, matyt, buvo su tokiu 
atkaklumu kaltas, jog jis iš visų pusių 
suaižytas. Seniai gyvųjų tarpe nebėr to, 
kuris įkalė tą kuolą, bet visi žino, kad jį 
suvarė į žemę Ambraziejus. Suvarė jį į 
aslą senis toje pačioje vietoje, kur buvo 
žiurkių ola ir pro kurią velniai įtraukė 
septynetą pūdų svėrusį vokietį. Sakysite 
nepatikimas išmislas, kad į žiurkių olą, 
gal pusės sprindžio pločio, būtų galima, 
tegul ir pačiam velniui, sulandinti tokį 
storą, išsiganiusį poną?! O gal jį velniai 
pirma sukapojo po gabalėlį, gal jį paver
tė į virvagalį ir paskum, jau be vargo, 
įsitempė, lyg siūlą pro adatos skylutę. 
Senis Ambraziejus, gyvas būdamas, nie
kad nesutiko su tokiais prileidimais ir 
iki pat mirties, tegul ir gudriai šypsoda
masis, tvirtino, kad jis pats matęs savo 
akimis, jog vokietis nepavittęs nei virva
galiu nei kuo kitu, o sprindis po sprin
džio, pradedant kojomis ir baigiant jo 
galva, taip ir pradingęs žiurkės oloje. 
Ambraziejus buvo ne iš tokių, kurie, per
lipę per šiaudą, būtų linkę įrodinėti šokę 
per tvorą!

Istorijos pradžia visai negudri, bet dėl 
to gudrus jos galas. Bene 1919 metų pa
vasarį vokiečių okupacinė kariuomenė ir 
jų regyrungas, su tokiu žiaurumu siau
tėjęs ilgą laiką krašte, palikęs tiek neap
mokėtų skriaudų, praliejęs tiek daug ne
kaltų žmonių kraujo, pasitraukė.

Degučių kaime tik kitą dieną sužino
jo, kad iš jų miestelio okupantai išsi
kraustė naktį, nepaprastai skubėdami. 
Naktis buvo ūkanota ir kitą dieną buvo 
toks tirštas rūkas, jog Degučių valsčiaus 
žandaras Gummelis, matyt, neįžiūrėjęs 
ne tik prieš save bėgusių draugų, bet ir 
savo arklio uodegos, išklydo iš kelio ir 
nugrimzdo su visu savo, krautu lašiniais 
ir avių kailiais, vežimu į garsią apylin
kėje. varliabalę. Čia, besiblaškantį, revol
verio šūviais besišaukiantį toli jį paliku
sius kompanijomis, vokietį apsupo vals
tiečiai. Iš pradžių Gummelis bandė žmo
nes gąsdinti ginklu, bet pusdienį pasėdė
jęs baloje ir pamatęs, kad kaimiečiai, su
tūpę- grioviuose su šakėmis, nė negalvoja 
pasitraukti, pagalbos iš niekur taip pat 
nematyti—sviedė revolverį ir išrėpliojo 
iš balos. Iš belaisvio kišenių, po kratos, 
vyrai ištraukė dešimtį laikrodžių, kelio- 
liką sidabrinių šaukštų ir apgraužtą 
gaidžio šlaunį. Porcelianinę pypkę, gai
džio šlaunį ir kortų kaladę vyrai grąžino 
vokiečiui. Dideliam būriui lydint, Gum
melis buvo atvestas ir uždarytas tuščio
je kaimo pirtyje, o jo arklys ir vežimas 
pastatyti Žiniaus klojime.

—Gummelį, Gummelį suėmė! — nu
skambėjo kaime ir žmonės virto iš visų 
namų, skubėdami į pirties pusę.

—Ar gyvą? — klausinėjo viens kito?
— Gyvą, gyvą! — su džiaugsmu atsa

kinėjo, tarsi būtų galų gale pagavę siųs
tuose gyvą vilką, padariusį kaimui tiek 
žalos.

Ir buvo žmonėms į ką pažiūrėti! Kai 
žandaras pirmąkart, prieš trejetą metų, 
pasirodė valsčiuje, jis buvo toks liesas, 
jog tampriai jį veržęs diržas at
rodė greitai vokietį persmauks į dvi 
dalis. Dabar vokietis buvo toks 
išsiganęs, jog jo smakras kabo

jo keturiais pusračiais ir krutėjo ei
nant, lyg kalakuto stemplė, gi pečiai, pe-

S OLA
CVIRKA
čiai! Tik su dideliu vargu vokietį pavy
ko pralandinti pro vieną pirties durų 
pusę. Gummelis buvo apylinkėj garsus 
tuo, jog vaikštinėdamas po kaimus pats 
tikrindavo dėslias vištas, pats nustaty
davo duoklių normas nuo kiekvieno bičių 
avilio, nuo kiekvienos avies. Kai vieną 
kartą, patikrinęs pas valstietį kūtę, at
rado, kad avis buvo apkirpta, jis išpešė 
iš žmogaus barzdos visus plaukus. Žmo
nes, atnešusius į miestelį vokiečiams 
sviestą, pieną, lašinius, medų, daugiau
siai priimdavo Gummelis. Išsitraukęs iš 
kišenės didelį, kareivišką šaukštą, kurį 
su savimi visuomet nešiodavosi, žanda
ras, įsakęs atneštąjį pirma palaižyti 
žmogui, imdavo pats ragauti. Ir jis tiek 
daug nuragaudavo, jog padėjus vėliau 
ant svarstyklių atneštąją duoklę, visuo
met trūkdavo, dėl ko Gummelis žmones 
baudė pinigais. Neįtikusį jo skoniui 
sviestą ar taukus jis ištepdavo ant savo 
batų, bet ir tai darydavo tik būdamas 
geroje nuotaikoje. Kitais atvejais varš
kę arba taukus sukrėsdavo žmogui už 
apykaklės. Labiausiai žandaras mėgdavo 
tikrinti kiaušinius, jieškodamas sugedu
sių. Paėmęs iš atnešusio kašelės kiauši
nį, jis pramušdavo jį į savo diržo sagtį 
ir, pauostęs, greitai išgerdavo. Dažnai, 
jieškodamas netikusių, vieną po kito jis 
išgerdavo kelias dešimtis kiaušinių. Kai 
žmogelis nedrąsiai paprašydavo, kad po
nas aficyras neužmirštų jo įtraukti į 
pristatymus įvykdžiusių sąrašą, žanda
ras šypsodamas nuleisdavo ranką į plačią 
kelnių kišenę, kur gulėjo jo didžiulė por
celianinė pypkė. Tai buvo ženklas, kad 
žmogus turi nešdintis, jei jis nenori, kad 
vokietis kirstų su pypke į pakaušį. O rei
kia pasakytų kad Gummelis mušdavo 
žmones per pakaušius su pypke nesibi
jodamas, kad ji gali sudužti.

Ir štai, vakar toks baisus, visagalis 
apylinkės teisėjas, vienu plunksnos pa
braukimu galėjęs bet kuriuo metu atim
ti iš gyventojų ne tik jų turtą, bet ir gy
vybę, vokietis sėdėjo ant šiaudų pirtyje. 
Jis buvo belaisvis tų šimtų ir šimtų savo 
vakarykščių kalinių tarpe. Gyventojai, 
dar tik vakar degę neapykanta pirma 
proga sunaikinti Gummelį, dabar, kai 
jis buvo jų rankose, atlyžo. Jie buvo nu
galėtojais ir nugalėtojams nederėjo 
karščiuotis. Klausimas, kaip pasielgti su 
belaisviu, nebuvo lengvai išsprendžia
mas. Prie pirties durų buvo pastatyta 
sargyba. Ateidinėjo vis nauji ir nauji 
žmonės ir jiems buvo leidžima žiūrėti į 
belaisvį, kiek tik telpamą. Vieni, tik 
dirstelėję, tarsi rūkštaus atsikandę, tuoj 
nusigręždavo nuo durų, kiti ilgai spokso
davo, pritrenkti galingo vokiečio pilvo.

— Matai, kokis, a! — kraipydama 
galvą tarė moteriškė kaimynei.

— Bepigu jam tokiam būti! Vienos 
mano pačios trylika vištelių surietė. Už
vakar dar paskutiniąją turėjau atiduo
ti... Bene ir kojos iš nasrų, galgonui, 
tebekyšo! — atsakė kita.

— Ir mano paršelis, vargdienėlis, ra
si, besočio pilve ...

Vokietis pirmomis savo nelaisvės die
nomis jaudinosi, vengė žiūrėti žmonėms 
į akis, paskiau jis be paliovos ėmė čiulpti 
savo porcelianinę pypkę, trepsėdamas 
koja į aslą ir mažai paisydamas, kas ap
linkui darosi. Matydamas, kad žmonės 
jam negrūmoja, nerėkauja ant jo, jis iš 
lėto nusiramino. Pavakare jam atnešė 
ąsotį vandens ir duonos. Belaisvis nepa
lietė nei gėralo nei valgio. Visą naktį pro 
pirties plyšius žybčiojo viduje belaisvio 
pypkė, kol galų gale sargybai atėjo į gal
vą, kad belaisvis, laisvai naudodamasis 
savo žiebtuvėliu, gali sukelti gaisrą, pra
žudyti pirtį ir save. Tuomet iš Gum
ulėlio buvo atimtas žiebtuvėlis. Iš pra
džių jis nerimavo, šlamėjo savo šiauduo
se, pūtriodamas slampinėjo pasieniais. 
Rytą jis suvalgė visą duoną, išgėrė ąsotį 
vandens. Kaimo vyrai, susirinkę vaka
re, nusprendė ką su juo daryti. Dauge
lis būkštavo, kad vokiečiai, nors ir sku
biai išsikraustę, dar gali grįžti ir kerš
taudami už Gummelį, jei tik su juo bus

griežtai pasielgta, sudegins kaimą. Dalis 
balsavo už tai, kad vokietį reikia teisti 
žmonių teismui, ir ilgai nedelsiant. Po 
ilgų ginčų, kaimo sueiga nutarė kol kas 
palaukti su galutiniu sprandimu. Pa
siųstas į miestelį žmogus parnešė žinių, 
kad vokiečių nebėr visame apskrityje, 
kad iš daugelio vietų juos išvijo ginkluo
ti gyventojai, kad miestely susikūrė sa
vivalda, susidedanti iš vaistininko, kal
vio ir vargonininko. Savivalda Degučių 
kaimo siųstajam patarė kolkas belaisvį 
laikyti gerai uždarytą — ir pakentėti, 
kol valsčiuje bus milicija arba kol iš 
Kauno ateis smulkesnių nurodymų.

Sueigoje nutarus, kiekvienas kiemas 
iš eilės turėjo išstatyti dvylikai valandų, 
prie pirties, sargybą ir du kartu per 
dieną penėti belaisvį. Pirties durys buvo 
tuojau tvirtai užremtos. Taip praėjo 
pora, trejetą dienų. Vokietis regimai 
apsiprato su savo likimu: jis nebedūsa
vo, kaip anksčiau, nabesitrynė pasie
niais, o geresnį laiko tarpą praleido mie
godamas. Jei iš pradžių valgė, atrodo, 
tik nuo bado gelbėdamasis, dabar pradė
jo kimšti į gerklę ką tik jam paduodavo. 
Įsigeidęs parūkyti, jis iškišdavo pypkę 
pro durų plyšį.

— Pip-pip!----pasigirsdavo iš pirties,
beveik kiekvienos valandos ketvirtį.

Ėję sargybą jau žinojo kas daryti: 
prikimšę vokiečiui pypkę iš savojo taba
ko ir ją uždegę, grąžindavo pro tą patį 
durų plyšį.

Įsigeidęs gerti, belaisvis imdavo belsti 
ąsočiu į duris:

— Trinken, trinken! — sakydavo jis 
ir jam būdavo pripilama vandens.

Gal penktąją kalėjimo dieną, vokietis 
taip atsigavo, jog prikišęs savo plačią 
burną prie durų stebėjo kas vyksta lau
ke, kalbino sargybinius, išskleisdamas 
prieš juos kortų kaladę savo storais, bet 
vikriais pirštais ir rodė tokius burtus, 
jog buvo ko pasižiūrėti: čia būbnų tūzas 
pavirsdavo čirvų devynake, ten iš oro 
vokietis pradėdavo pešioti kortas, tarsi 
jas būtų gaudęs it muses. Nusibodus 
kortoms, jis vėl miegodavo, pabudęs kan
triai išgramdydavo bliūdą su maistu ir 
vėl reikalaudavo “pip-pip.”

Iš pradžių belaisvis, buvęs kaimui di
deliu įvykiu, lyg ir pasididžiavimu 
prieš kitus kaimus, paskum virto nema
lonia pareiga ir našta. Jei iš pradžių, 
patys nežiną kodėl, bernai vienas per ki
tą plėšėsi saugoti vokietį, o naktimis 
prie pirties susirinkdavo tiek sargų, jog 
jie lengvai būtų galėję atremti ir visos 
kuopos vokiečių puolimą, su laiku visi 
atvėso. Sėdėti prie pirties durų jau nie
kas laisva valia nesisiūlė, vis dažniau 
žmonės skundėsi, kad vokietis juos aprū
kąs, kad, negana per keletą metų sušer
to, jį tenka vėl penėti. Ėmė vis dažniau 
atsitikti, kad vokietį palikdavo uždarytą 
vienų vieną.

Kaimas vėl kreipėsi į naujai susikū
rusią valsčiaus savivaldą, kad ji pasi
imtų belaisvį, uždarytų į savo kalėjimą 
arba bent atlygintų kaimui vokiečio 
maitinimo išlaidas. Savivalda atsa
kė, teisindamasi, kad ji pati dar nesanti

patvirtinta, kaip tikroji valdžia, kad ne- 
turinti nei antspaudų, nei kalėjimo sar
gų, nei pinigų. Jei nenorį žmonės belais
vio laikyti, geriausia jį varyti į Skir
muntėnus, pas lietuvišką komendantą. 
Ten esanti jau lietuviška valdžia ir kan
celiarija, kur surašinėja visus gyvento
jams vokiečių padarytus nuostolius.

Susirinko Degučių vyrai Lauryno tro
boje. Ėmė svarstyti ką su belaisviu da
ryti.
j — Varyt žandarą į Skirmuntėnus!
4 — O kokia mums nauda iš to: nušė- 
rem, nupenėjom per trejetą metų — ir 
kitiems perduosime...

— Tai ką, gal nori po jomarkus jį ve
žioti, lyg mešką?

— Ką tu manai: prikabinti vokiečiui 
popierių, surašyt kiek jis mums paršų, 
viščiukų, sviesto surijo — žiūrėtų svie
tas, kaip į krakadilių!

Valstiečiai nusikvatojo.
— Kaimynai! — tarė Laurynas, — 

sykį vilką sugavom, tai bent jo iltis ap
laužę į girią paleisim. Mano išmanymas 
toks, kad reikia surašyt, kiek jis mums 
labo sunaikino. Tik ne taip, kaip Jurgis 
sako .. . Surašyti viską ir pasiųst drau
ge su Gummeliu į Skirmuntėnus.

— Padaryt popierių!
— Lauryn, tavo knygininkas mums 

pabus už raštininką!
“Knygininku” žmonės vadino vyriau

siąjį Lauryno sūnų, visuomet vaikščio
jantį su knygelėmis, raštingą, patį besi- 
dirbanti rašalus iš raudonu buroku. 4- C v

Pasodino vyrai Laurynuką prie stalo, 
surado jam popieriaus lapą ir vienas už 
kito ėmė mokyti kaip rašyti. Pirmiausiai 
nuo lapo viršaus iki apačios vaikas su
rašė viso kaimo gyventojų pavardes, iš 
eilės, pradedant Kupsteliu, pačiu galu- 
laukiniu gyventoju, ir baigiant Rimon- 
tu.

Kiekvienas ėjo prie raštininko ir skai
čiavo, perkratinėdamas savo atminty, 
kiek/ vištų, linų, kailių, kiek gyvulių, 
grūdų vokietis išlupo. Ne kiekvienas iš 
karto atsiminė viską, ypač buvo sunku 
atsiminti smulkesnius daiktus, tačiau 
niekas nenorėjo Gumulėliui dovanoti nė 
supuvusio kiaušinio.

— Palauk, argi aš būčiau užmiršęs 
širmelį?... Oi, koks arklys buvo, kokios 
strėnos!

— Gerai tu sakai! Ir aš būčiau užmir
šęs savo aviną ...

— Laurynuk, įrašyk dar mano šune
lį: nušovė fliuchtai, ir kailį nusilupo... 
Tokis buvo šunelis, kad vietoj piemenio 
avis ganė. Būdavo tupi ant ežios ir...

Žmogus net ašarą nubraukė, šunelį 
atsiminęs.

(Pabaiga rytoj)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.
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Negaliu Miegot—
Negaliu Valgyt!

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —— gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo ---  įsigykite Dr.
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

nVlT AI 6ūc vert®sU I 1\ Al Bandymui Bonkutės
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas —* 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit šj “Special Pasiū-
I lymo” Kuponą — Dabar
I □ įdėtas $1.00. Atsiųskit man aptno. 
' kėtą 11 uncijų Gomozo ir dykai —
I 60<* vertės — bandymui bonkutės

Olejo ir Magolo.
I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)
I Vardas............................—...................—

Adresas...............................................—

I Pašto Ofisas...............................................
' DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
| <• Dept. 674-3 (T) |
I 2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. i 
j 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

Kuomi jūs prisidčjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: ' 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdėliomis ir šventadieniai*

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE 13 hereby given that License No. 
EB 235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Sackett Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett £>t.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA BISZESKI 
Adm. Est. of Anthony Bizer

376 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FISCHETTI BROS.
t Bowling & Billiards. Inc.)

57 Willoughby St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumedi on the 
premises.

SGT. HARRY WILLIAM STENECK 
Post No. 601 Veterans of Foreign Wars 

of The U.S.
316—13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 159 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
921 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAPASSO
921 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDMUND G. & JAMES LAWLER 
(Lawler Bros.)

1533 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 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 Stnyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
CB 269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 — Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EAST END CLUB, INC. 
of the 22nd Ass’n Dist.

98 Hill St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS J. CECERE
8823 — Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn,
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

LOUIS COHEN
613 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE if: hereby given that License No.
GB 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
384 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that' License No. 
GB 2023 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1531 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.'

SAMUEL APPLEBAUM 
(S. A. Food Store)

1531 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1928 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1511 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. VAUGHAN
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thatl License No. 
GB 1366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 —i Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM MANOWITZ
133 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8027 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY C. MEYER
8027 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO HAASE
6109 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 566 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 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 20th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 tof 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MADELINE I. FLETCHER
3523 — Ave. S. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1322 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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2811 West 36th St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY SOBEL 
I Harry's)

2814 West 26th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNA9
896 Belmont Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■j 10 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, INC. 
210 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 Melrose St., Borough of Brook
lyn, County of Kings.

FRANK WEIDNER
118 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
18 1 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
JACOB PALUSZEK 

181 Bedford Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& JOHN ZIELINSKI
Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7 110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL KOSOPACZYNSKI
195 Bedford Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 2061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2536 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
140 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GINSBERG 
(Myrtle Food Marke)

140 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 Now Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM J. RATNER
96 New Jersey Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1153 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN BLUM
1153 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1129 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIMON MOSES 
(Kay & Kay Dairy)

1129 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5919 has been issued! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed off the : 
premises.

ISIDORE FORMAN
407 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. ;

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 9372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^tw at 
5417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FINN MON SEN
5117—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47! A — 5th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471A 5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 620 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, at retail under Section 107 of ' 
the Alcoholic Beverage Control Law at j 
1193 Dean Street, Borough of Brooklyn.1 
County of Kings, to he consumed on the ' 
premises.
MARIO EGRINT & JOSEPH VENTURING 

Dean Bowling Academy
1193 Dean St., Brooklyn. N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
EB 519 has been issued to the undersigned : 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Giaham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. S. DELICATESSEN
61 Graham Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1667 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MENNITI
434 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn. N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 369 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at wholesale under Section 107 of ; 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
134 Kingsland Avenue. Borough of Brooklyn. I 
County of Kings, to be consumed off the I 
premises.

MARCH BOTTLING CO.. INC.
134 Kingsland Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1062 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ACE BEER DISTRIBUTORS
1062 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
146-152 South 1st St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALES. INC. 
146-152 South 1st St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
54-56 Brighton 11th St.. Borough of B'klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC. 

54-56 Brighton 11th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Humboldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KRESSE DISTRIBUTING CORPORATTION 
761 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10" of 
the Alcoholic Beverage Control l^aw at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER 
(Pep's Self-Service Dairies)

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 5879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10" of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WINTER
79 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
4816 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JACOB M. J.
1816 - • 3rd Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BJORNHOLM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB "336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATTEO LICC1ARDELLO 
i Model Food Market)

4411 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MOI.OD & JACOB ZUCKERMAN j 
(M. & Z. Delicatessen)

7112 Bay Parkway. Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. , 
EB 1652 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at | 
620 Canton Avenue, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN KLUGER
(K. & K. Del. & Hungarian Rest.)

620 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 603 has been issued to the undersigned į 
to sell beer, at retail under Section 107 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
685-687 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. ! 
County of Kings, to be consumed on the j 
premises.

MAX SHEVINSKY 
(S. & L. Delicatessen)

685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn. I 
County of Kings, to be consumed on the | 
premises.

NICHOLAS CONTOGEORGAKOS 
1825 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CHRIS HOUGHTALING & VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alleys)
2576 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY DI EFEN BA CH
2788 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 16 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
1 16 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo. Flathush Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Menagerie Rest. ) 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
387 Grand Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 105 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVE SNYDER
1105 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
1033 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BERINSTE1N
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
864 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
746 Coney Island Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BERBERICH
146 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 111" has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TROPP
2902 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AV EDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2308 has been issued to the’ undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BRUNING
536 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE BARR
479 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncev 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 1347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage • Control Law at 
981 Fulton Street, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

TILLIE NATHANSON
981 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that .License No. 
GB 5957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Gates Avenue .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LESTER SPEAR
833 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
755 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
MEMORIAL ASS'N.. INC.

755 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE
39-41 Kossuth Place. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Jamaica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LINA HAUSCH
680 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
49 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ltjw at 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, INC. 
1638 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2521 has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 of ; 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

HENRY GRANNEMANN 
(Nevin’s Delicatessen)

112 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1)9 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL WEINTRAUB
419 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at. 
1758 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2060 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4018 Glenwood Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. -
DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5934 has lx?en issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut-Rate Dairy)

563 Noslrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Noslrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL BELLMAN
383 Noslrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9 110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH MILLER
289 Oakland St., Brooklyn, N. Y._

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5713 has been issued Io tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. SCHOENBERGER
511 Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS - -
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAIS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 —-3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STEBELSKI
130 —■ 3rd Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7720 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAASE
"720 — 3rd Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1272 has’ been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

‘rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

Tel. GLenmoro 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA <>

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ąusių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te lusipanžinti.

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

426 SO. Sih STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661| GREEN STAR BAR & GRILL f
± Lietuviškas Kabaretas į

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

X kad visados bus patenkinti.

* Pare Kiekvieną Šeštadienį
< ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. *
Ž GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB'5099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN
1199 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo# 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SALVATORE LONGOBARDO
2123 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
GB 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn. N.

the
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine jLiquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5942 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 
premises.

MAGNET GROCERS. INC.

NOTICE is hereby given that License"
5822—4th Ave.. Brooklyn, N.

No.

the

No.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2171 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4320 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' the 
premises.

■1320
CARL STERNITOKE

4th Ave., Brooklyn, N. Y.

THE BALTIMORE & OHIO
RAILROAD CO

25 VYRAI, TUOJAU
Dailydės, stogdengiai, mechanikai; taipgi dar
bai pageibininkams, apskritų metų darbai bū
tinoje pramonėje, su didele darbų pratęsimo 
programa po karo; mūsų vyrai uždirba pui
kiausias 
darbas;

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y TILO
šaukite

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
457 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
GB 2191 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FLORENCE BALCOF
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE 
GB 1737 
to sell beer, at retail 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)

5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

REIKALAUJA

algas ir bonus todėl, kad nuolatinis 
pilna apdrauda ; duodama visi įrengi

mai prie darbo. Kreipkitės
ROOFING CO., 609 Bloomfield, ar 

dėl pasitarimo: BLOOMFIELD 2-1250.
Prisilaikykite WMC taisyklių.

(161)

MERGINOS 18-35
Patyrimas Nereikalingas 

40 Valandų.
5 Dienų Savaite

KREIPKITĖS
A. & P. WAREHOUSE 

5910 Decatur St. 
Ridgewood, Brooklyn.

(164)

the No.

8204

457 Myrtle
EDWARD TUHAL

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
4802 Ft. Hamilton P’kway. Borough fo B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Graham Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALLEXANDER ARDOLINO 
American Coast Food Stores 

Graham Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
7212 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GELŽKELIŲ
TAISYTOJAI

the
436

7212 5th
KARL 

Ave.,

NOTICE

ISIDORE STERN 
Bill’s Luncheonette 

4802 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
Crescent Bar

4 th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 -- 8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
5516 - 8th Ave., Brooklyn, N.

the

the No.

4718 Ave..
& Grill 

Brooklyn, N.

No.NOTICE is 
EB 550 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
188 Parkside Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PARK LANE DELICATESSEN. INC. 
188 Parkside Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Ik-verage Control Uw at

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at
408 Myrtle 
County of 
premises.

408 Myrtle

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MIKE KASDONIS
Clinton Coffee Shop
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KOENIG
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 8900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7113 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES GREENBERG 
(Raydcl’s Food Center)

7113 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6806 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

6806
WILLIAM

5 th Ave..
DREYER

Brooklyn, N. Y.

Tarp 18 iki 55 metų

VAGONŲ 
KROVIKŲ

Tarpo 18 iki 55 Metų

TOOLMAKERS 
MAŠINISTAI 

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

OPERATORES
ant diržų. Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės tarp 10 ir 4.
LOW, 999 3RD AVE.,

(Tarpe 59th & 60th Sts.), N.Y.C.
(161)

Kreipkitės: G. J. GOOLIC
Golžkelių Užvaizdu

Kreipkitės ’ L. R. VAN HORN

Arti prie
NORTH SHORE RAII/ROAD 

PASSENGER TERMINAL
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

Vagonų Agentas
pas

RAILROAD YARDS
PIER 6

ST. GEORGE, STATEN ISLAND

Dirbti mašinšapčje, siūlančiai pokarines 
progas.

MOKAMA AUKŠTOS 
KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos.
Prisilaikykite WMC taisyklių.

330 MORRIS AVĖ.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH 2-6435

OPERATORES 
ant korsetų. Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

Kreipkitės tarp 10 ir 4. 
LOW, 999 3RD AVE., 

(Tarpe 59th & 60th Sts.), N.Y.C.
(161)

(159)

Asmenys dirbantieji būtinose pramonėse privalo turėti atlieka- 
mumo pareiškimą. (161)

KRISLAI

VYRAI

MERGINOS AR MOTERYS
Daliai laiko darbas prie 

KOJA MINAMŲ PRESŲ
Maža Metalinių Gaminių dirbtuvė.

Patyrimas Nereikalingas. Kreipkitės
DOMESTIC NOVELTY COMPANY 

217 HIGH ST (arti Orange St.) 
NEWARK, N. J.

(159)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1824 — Avenue U. 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK 
1821 Avenue U.

GB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic 
193 Adams I 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

of
• Beverage Control Uw at 
Street. Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE 
GB 8791 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5417 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

KARL F. 
5th Ave.,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned (Tąsa nuo 1-mo pusi.)

5417

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ENDRESS
Brooklyn, N.

Law
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

193 Adams
ALFONSO DiROSA
St., Brooklyn, N.

the hereby given that License No.

C. CARISTI 
Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 2347 has 
to sell beer, 
the 
5616 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.hereby given that License 
been issuer! to the undersigned 
at retail under Section 107 ol 

Alcoholic Beverage Control Taw at 
— 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is
GB 6947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB & Harold Weiner
638 Wythe Ave.. Brooklyn, N.

the

No.

5616—8th
JOSEPH SCHWARTZ

Ave.. Brooklyn, N.

No.NOTICE 
GB 9384 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Myrtle 
County of 
premises.

is hereby given that. License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License 
GB 1243 has been issued to the undersigned 
to sell h?er, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

010 Myrtle

NOTICE 
GB 2570 has 
to sell beer. , 
the Alcoholic 
776 — 4th 
County of Kings, 
premises.

Avenue. Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

RAMIRO DISDIER
Avc., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

776 4 th
STANLEY HAN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

EUGENE LEINZ
1234 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Reid Avenue, Borough of 
County of Kings, to he consumed off 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG 
37 Reid Ave., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.

NOTICE is 
GB 6012 has 
to sell beer, 
the 
9316
County of King: 
premises.

No.

the

931G
HENRY SCHILLING

3rd Ave.. Brooklyn, N.

Noiis hereby given that License 
has* been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License 
GB 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Alcoholic 
Irving 

County of 
premises.

195 % Irving
CARL BRUGMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 8872
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage 
1619 Mermaid Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN
1619 Mermaid Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
638 Bay Ridge Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WERTHEIM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 Washington Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISIDORE BARBANEL 
Quality Grocery Stores

620 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 7342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
23-17 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
piemises.

WILLIAM STELLING
23-17 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
4613-15 - - 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2414 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID B. COSTELLO 
Dave’s Tavern & Rest.

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N.

No.

the

Y.

638 Ray
ANNA C 

Ridge Ave..
TIETJEN

Brooklyn, N.

NOTICE
GB 5941
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
5612
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE & COSIMO MORAN A 
J. Morana & Son

Ave., Brooklyn, N.

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

:07 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

5612—8th

NOTICE
GB, 1689 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
462 Irving 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued Io the undersigned

462 Irving

No.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOSEPH MAIER
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1'7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4023 Church
SAUL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1943 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
446 Lewis 
County of 
premises.

446 Lewis

the

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

SOL GILCHICK
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 6023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
471 Park 
County of 
premises.

hereby given that License

Beverage Control
Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed off

No.

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License ......
GB 5014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at ' 
145 Butler Street, Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE PRANO
145 Butler St., Brooklyn, N.

No. 471 Park
FRANK MURGALO

Ave., Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License ......
GB 1747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4919 — 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

j NOTICE is hereby given that License
i GB 1359 has been issued to the undersigned 

the ' ac'’ bcor- retail under Section 107 of 
n ■ the Alcoholic Beverage Control Law at

414 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn,
Y County of Kings, to be consumed off 

' premises.
MICHAEL W. DOLINSKI

414 —■ 4th Ave., Brooklyn, N.

the

No.

the

4919
JOSEPH MORONEY 

7th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 2186 
to sell beer, 
the Alcoholic _ ___
124 Beverly Road, Borough < ' ~__
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

HERMAN VON DEESTEN
124 Beverly Rd. , Brooklyn, N.

is 
has

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
of Brooklyn. 
------ „I the

No.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 9385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
8704 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

ROSE ELIZABETH PUCGIARELLI 
8704 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1895 West 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
8th Street, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No. 
GB 5994 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2550 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMELA CUTANIO
2550 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

1895 West 
GB

CHARLES TOTO
8th St.. Brooklyn. N. Y.

13cmfwetaoibgkėjetaoincmfwypetaoivbgkč

NOTICE is hereby given that License 
GB 6005 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4811 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EINAR SIGURD DANIELSEN 
4811 -- 5th Ave., Brooklyn, N.

No.

the

yra Hitleriui parsidavę. Kažin 
ko jie nesigailėtų, jeigu tik 
galėtų sulaikyti Raudonąją Ar
miją !

O vis būk dėl to, kad išlais
vinta Lietuva nebebusianti ne
priklausoma !

PRIŽIŪRĖTOJAS
Operatorių prie Singer Siuvamų Mašinų, su 
supratimu apie section darbą. Dirbantieji bū
tinose pramonėse nebus priimami be pareiški

mo apie savo atliekamumą.

BRUCE MFG. CO.
255 Grant Ave.,

East Newark, N. J.
HA. 6-9488.

(160)

TROKŲ MECHANIKAI (2) 
APŽIŪRĖJIMUI SKAIČIAUS TROKŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. 
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VALANDŲ. 

POKARINE PROGA.
M. & M. TRANSPORTATION 

46 EARL ST., NEWARK, N. J.

DIRBTI
MŪSŲ BANANŲ 
DEPARTMENTE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

SU PAKILIMAIS
PASTOVUS

SMILEN BROS. INC.
47-02 METROPOLITAN AV„ 

BROOKLYN, N. Y. 
EVERGREEN 7-1473

(161)

INDŲ ATĖMĖJAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law - at 
1617 --- 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

4617
MAX FRIEDENTHAL

5th Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License
GB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

624 • — 5th 
County of 
premises.

621 5th

No.

DOMENIC SIMONE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE i
GB 1374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
287 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage
Avenue, 

Kings, to be consumed off the

5th

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given thalf License 
GB 9173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-22 -- 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY PANCER 
(Foodland Self-Service Store) 

7920-22 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 8lh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1 — East 
County of 
premises.

2nd Street, 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VIDURAMŽE MOTERIŠKE
Kuri nori gerų namų. Namų priežiūros dar
bas prie mažos šeimos. J vaikas. Praleisti 
vasarų Long Beach’e. Algų nusistatysime. 

Atskiras kambarys.
ŠAUKITE LONG BEACH 999 

(ant mūsų kaštų) 
Ar rašykite: 

MRS. J. ZERIN, 
327 E. WALNUT ST., 
LONG BEACH, L. I.

(160)

WILLIAM
1 East 2nd St.,

EHLERS
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1259 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1601 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN BACHMANN & 
WILLIAM J. BACHMANN 

10th Ave., Brooklyn, N.1601

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 7385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PROJECT DAIRY, INC.
U.S Scholes St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
131 Greene Avepuc. 
County of Kings, to 
premises.

BERNHARD
131 Greene Ave.,

Control
Borough of 
be consumed off

Law at
Brooklyn, 

the

W. MONBO
Brooklyi, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2.'79 has been isiued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-5 I'ullon Street, f'.or'.ugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ziNO
963-5 Fulton St., I’.iooHjn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1285 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
i< t 4 Flushing Avenue, Bott-igli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

R. MARCUS
10': 1 Flushing Avt, Eicoklyn, N. Y.

Jie elgiasi piktai ir kvailai. 
Jie išgalvoja melą ir paskui jį 
sušilę tampo. Pavyzdžiui, 
Amerikos redaktorius Laučka 
sako:

“Maskva iki šiol niekur nė 
žodeliu neišsižadėjo savo pre-

be abejonės, laukiama ne tik 
Lietuvoje. Jo laukiama Wash
ingtone, Londone. Ar bus jis 
tartas?” (Amerika, liepos 7

žinoma, kad nebus, nes nėra 
reikalo jį tarti. Laučka remia
si savo paties iškeptu melu, 
kuomet jis teigia, kad kada 
nors Maskva turėjo pretenzijų 
į Lietuvą.

Tokių pretenzijų Maskva 
neturėjo ir neturi. Todėl ne
reikia jų nė išsižadėti.

Lietuva priklausys lietu
viams. Lietuva bus tikrai lais
va ir tikrai nepriklausoma gar
bingoje socialistinių tautų šei
moje! Nei melai, nei veidmai
ningos ašaros tos padėties ne
bepakeis.

Jeigu Laučka būtų nuošir
dus lietuvis ir lietuvių tautos 
mylėtojas, jis tuojau pakeistų 
savo gaires. Jis tuojau liautųsi 
melavęs ir blofinęs, bjauriojęs 
ir plūdęs tą socialistinių tautų 
šeimą. Jis tuojau pasiruoštų 
žodžiu ir darbu padėt socia
listinei Lietuvai užsigydyti ka
ro žaizdas ir susikurti gražų, 
gerbuvingą gyvenimą.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

715 Lorimer
MIKE ORLANDO
St.. Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE
GB 9331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CARL GAETANO ACCARDI 
2928 Pitkin Ave, . Brooklyn. N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7612 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

(164)

7612—15th

HARRY WEITZMAN
Ace Pure Food Market
Ave., Brooklyn, N. Y.

MATERIALŲ 
KRAUSTYTOJAI

GERA ALGA, TIPAI,
MR. DUPLIN 

175 WEST 58TH ST.
(160)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer Siuvamosios Mašinos 

Garantuojama Algos
$40 UŽ 35 VALANDŲ SAVAITĘ.

Kreipkitės tik patyrusios operatorės.

BRUCE MFG. CO.
255 Grant Ave., 

EAST NEWARK, N. J.
HA. 6-9488.

(160)

PAPRASTI D ARBININ KAI 
REIKALINGI

OPERATORIAI
Prie Gręžimo Preso.

Dienom ar naktim. 10% priedo už naktinį 
darbų. Kreipkitės asmeniškai.

PERMUTIT CO..
5401 1ST AVE., BROOKLYN.

.(160)

MERGINOS
Mokančios Mimeograph operuoti, taipgi nuo 
kavalkų darbui typistės. Išsilavinimui pasto

viam darbui. Veikli laiškų dirbtuvė.
MR. L. ZOREK.

J. A. WANT
122 —STHXVE.

DAUG VIRŠLAIKIU
GERA MOKESTIS

BARRETT - CRAVENS CO.,

650 RAMSEY AVE.,
HILLSIDE, N. J.

UNIONVILLE 2-1597

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI
Šaldytuvų 

Mechanikai

(160)

RAI
PATYRIMAS NAUDINGA 

Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Dirva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BOWSER, INC.
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TH 
WOODSIDE, 

I.R.T., B.M.T. subvėm, 
blokai į šiaurius. IND.

Northern Blvd., 2 blokus j pietus.
(164)

ST., 
L. I.

52nd St. stotis, 2 
subve GG lokalu,

PECKURIAI 
APVALYTOJAI 

' PAGELBININKAI 
Priimami daliai laiko darbininkai.

Naujos aukštos algos.

KREIPKITĖS 24-46 29TH ST., 
ASTORIA, L. I. 

ARBA ŠAUKITE RA. 8-3420.
(161)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIRTUVĖS DARBININKAI
VISIEMS DEPARTMENTAMS

ŽYMIAM KLIUBUI
MR. DUPLIN, 

175 WEST 58TH ST,
(160)

MERKINOS—MOTERYS—VYRAI
Patyrę pakavimui maisto j stiklines. Gera 
alga. Laikas ir pusė už viršlaikį. Telefonuokit 

STILLWELL 4-8166 ar kreipkitės j
ORIGINAL CANNING CO., 57-02 RUST ST., 
MASPETH, L.I. Grand St. ar Flushing gat- 
vekariais iki Rust St.,, Ridgewood busu iki 

58th St., Maspeth, L. I.

PLASTIKAI
(160)

OPERATORIAI
Turret lathe. Naktim 10% priedo.

Kreipkitės asmeniškai
PERMUTIT CO.,

5401 1ST AVE., BROOKLYN.
_____________________________________ (160)

OPERATORIAI 
Bullard Vertical 40”

Naktim 10% priedo. Kreipkitės asmeniškai.
PERMUTIT CO., 

5401 1st Ave., BROOKLYN.
(160)

VALYMUI MOTERYS
OFISUOSE 

NAKTIM, 6—12.
Stiprios ir nuolatinės.

MICAMOLD
1087 FLUSHING AVE., 

BROOKLYN.
ST. 2-9820, EXT. 6.

(160)

(161)

SKALBYKLA
REIKIA VYRŲ

GAMYBOS DARBUI
Būtinas Industrijinis Fabrikas.

GERAS UŽDARBYS
NUOLATINIS DARBAS.

McGUIRE BROS
44th Rd. ir Vernon Blvd., 

LONG ISLAND CITY
8lh Ave. subve iki Ely St. stoties 

IRT iki Court Square Stoties.
(159)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
138į Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Nereikia patyrimo! Gera alga; nuolat; 

elektrinės pajėgos preso darbas.
MERCHANTS METAL TRIMMING, 

430 East 102nd St.
(159)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

SKALBYKLAI DARBININKES visiems de- 
partmentams. Puikiausia alga. 5 dienos.

Kreipkitės į Unit System laundry, 
866 DeKalb Ave., Brooklyn.

(164)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam apsigynimo fabrike darbui; 

gera alga.
PRINCETON. 405 E. 91st St., 

ant 2-rų lubų.

MOTERYS
Abelnas kafelerijos darbas. Nuolat, 
laikui dieninis darbas. Taipgi daliai 

THOMAS EDISON PLANT,
51 Lakeside Ave., 

West Orange, New Jersey

(159)

Pilnam 
laiko.

(165)

REIKIA MOTERŲ
Būtinas Karinis Darbas 

Lengvas fabriko darbas 
48 VALANDŲ SAVAITE. 

$28 Į SAVAITŲ 
Daug Viršlaikių

KREIPKITĖS
CITY CHEMICAL CORP

100 HOBOKEN AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

(161)

MERGINOS
VIRŠ 16

Lengvas fabriko darbas laike vakacijų. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

MODERN BRANDS, 
412 HALSEY ST., 
NEWARK, N. J.

(160)
PAGELBININKES

Pakavimo {staiga. Kreipkitės 
STAHL-MEYER. INC., 

1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.(160)
MATRON

Pakavimo Įstaigai prižiūrėti persirengimų 
kambario—(locker room). Kreipkitės

STAHL-MEYER, INC..
1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.(160)

MERGINOS
Švarus, lengvas darbas prie skylių kertamojo 
preso. Patyrimas gelbėtų, bet nėra reikalinga*. 

Prisilaikykite WMC Taisyklių. 
Skambinkite arba Kreipkitės

N. S. BAER CO.
9 MONTGOMERY ST.

HILLSIDE, N. J.
WAVERLY 6-2250.

(160)

NOTICE is 
GB 2178 has 
to sell beer, 
the Alcoholic ___
1967 Flatbush Ave., uiuuku pruviuyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Beverage Control Law at 
.. Brough of Brooklyn.

MEYEK
1967 Flatbush Ave.,

SIEGEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2469 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DICK MURKEN
8823—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
379 Columbia Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICOLA DEFONTE
379 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at jctall under Section 107 of 
tho Alcoholic 
207 Hull 
County of 
premises.

Beverage Control 
Street, Borough 4 f 
Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

No.

Uždirbkite Besimokindami
PRESŲ OPERATORIAI
VYRAI AR MOTERYS

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
IKI 85c Į VALANDĄ ANT BONŲ.

207 Hull
JOSEPH SCHVELI FH
St., Bicoklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 — 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY EDEBOHUS
18th St., Brooklyn. N.375

the

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugės Marijonos 

Glliukės, iš Lietuvos Pajutėjų kai
mo, Suvalkų gub. Amerikoje gyvena 
nuo 1909 ar 1910 m. Atvyko į Broo
klyn, N. Y. Norėčiau su jąja susiži
noti, tat prašau jos pačios atsiliepti 
ar jei kas man apie ją praneš, bū
siu dėkinga. Ona Launiokė. Rašant, 
prašau adresuoti 624 Fireman Ave., 
Philadelphia, Pa. (157-159)

NOTICE
GB 1680

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

No.

365 Central

Kings, to 'be consumed off the

MAX 
Ave.,

KRISSOFF
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License N*.NOTICE is
GB 1796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

JACK RAKOFF
277 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givch that< License < 
GB 9775 has -been issued I

___ r.‘No.
to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 — Avenue II, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MAYERLE
1318 Avenue II, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
511A — Avenue 
County of Kings, 
premises.

ABE 
511A Avenue R,

Control Law at 
R, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

YATROFSKY
Brooklyn, N. Y.

80c
2-RAS ŠIFTAS 4 P.M. IKI 12:30 A.M. 

48 VALANDŲ SAVAITE, 
Viršlaikiai po 40 Valandų.

KREIPKITĖS
E. S. LOWE CO., INC.,

Compo-Site Plastic Div.
85 — 5th Avc., 

PATERSON, N. J.
(161)

MARŠKINIŲ OPERATORIAI
ANT VISŲ DALIŲ SPORT MARŠKINIŲ.

NUOLATINIS DARBAS! 
GERA ALGA!
A. KAPLAN CO.

11 Hope Street Brooklyn, N. Y.
Arti Williamsburg Bridge Plaza. 8th Ave. 
subve ar BMT-14th St. Line iki Bedford ir 

Driggs Avės, stotis. (165)

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

It būtinų darbų reikia paluosarimo 
pareiškimo.

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

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

(arti 38th St.), N. Y,

VIRĖJOS
MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS VIRIMŲ 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA Al/1 A----- GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IB 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

<X>
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Nuoširdi Auka
Vieną rytą sutikau draugą 

Praną Bukšnį. Jis pasimokei o 
duokles j Lietuviu Literatūros 
Draugiją ir sako:

—Štai penkinė, tai lai nu
perka už ją cigaretų lietu
viams kovūnams, kurie, eilėse 
Raudonosios Armijos, žygiuo
ja laisvinti Lietuvą. Tai graži 
parama. š.

Graži Parama iš 
Floridos

Laisvės administracija gavo j 
laišką nuo draugu A. ir M. Va- 
lilionių, iš Ff. Lauderdale, 
Fla. Laiške įdėta $50, kuriuos Į 
dd. Valilionai paskyrė seka-' 
mai: $6.50 už Laisvės metinę! 
prenumeratą, $18.50 kaipo au
ką dienraščiui Laisvei, ir $25 
Lietuvos žmonėms. Tai puiki

Prakalbos Apie 
Lietuvą

Brooklyn© lietuviu progresy
vūs organizacijos, priešakyje 
su Liet. Literatūros Draugijos 
1 kuopa, rengia prakalbas pa
sveikinti laisvinama Lietuva iš 
po naciu jungo.

Prakalbos Įvyks penktadie
nį, liepos 21 dieną, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., kampas Stagg ir 
Union gatvių.

Kalbės: Jonas Gasiunas, Ro
jus Mizara ir D. M. Šolomskas.

Nereikia nei aiškinti, kaip 
dabar džiaugiasi Lietuvoje 
žmonės, kada pergalingoji 
Raudonoji Armija ir, jos eilė

se- didvyriški lietuvių pulkai, 
žygiuoja kasdien vis arčiau 
Lietuvos sostines Vilniaus, lin
kui Lietuvos miestų !

Kiekvienas nuoširdus lietu
vis džiaugiasi Amerikoje ir ki
tur, kad mūsų tėvų žemė, po 
trijų metų nacių vergijos, pa
galiau, yra išlaisvinama iš po 
amžinojo lietuvių tautos prie
šo — vokiečio jungo.

Ir ta padėtis bus išaiškinta 
šiose prakalbose. Mes tikime, 
kad Brooklyn© lietuviai, nepai
sant vasaros šilto oro, skaitlin
gai dalyvaus.

Rengėjai.

Vėl Kviečiame Talkon

Rekordinė Šiluma
Liepos 6-tą, New Yorke, 

temperatūrą siekė 90.1 laips
nių, Buvo karščiausia šių me
tų diena, bet ne karščiausia 
rekorduose. Karščiausia buvus 
93 laipsniai, 1908 metais. O 
šalčiausia — 57 laipsniai, 
1882 m.

FILMOS - TEATRAI Motina Nužudė Savo

parama!
A. ir M. Valilioniai seniau ■ 

gyvendavo Brooklyne. Jie tu-: 
rėjo įsigiję puikų restaurantą-1 
Bar & Grill Pasaulinės Paro-j 
dos metu, priešais pačią Paro-i 
dą, Corona, L. I. Dabar jau i 
penki metai, kaip apleido I 
Brooklyną ir apsigyveno Ft., 
Lauderdale, Fla. Jie ir ten įsi
gijo didelį restaurantą-Bar & : 
Grill, ir rašo, kad dalykai pui-l 
kiai sekasi jiems. Norėjo at-j 
vykti į New Yorką, pasisve
čiuoti pas senus draugus-pažįs- 
tamus, bet dd. Valilioniai įma- 
to, kad to negalės padaryti 
karo metu. Turi vilties pasi
matyti su newyorkieciais, kai 
užsibaigs karas.

Širdingai tariame ačiū už 
puikią auką ir linkime dd. Va- 
lilioniams geriausio pasiseki
mo.

Lietuvai Pagelbos Teikimo: 
Komiteto centre vėl susikuo- 
pe labai daug drapanų, ku
rias reikia pataisyti. O visos 
drapanos bus išvežtos trečia-į 
dieni, liepos 12 dieną. Tegul j 
visos trauks į išlaisvintą Vii-Į 
nių, kurio žmones sužvėrėję 
naciai yra apiplėšę ir kuriems 
drapanos taip reikalingos!

Todėl prašome visų brook- 
lyniečių, vyrų ir moterų, kurie

tiktai mokate adatą panaudoti, 
ateiti talkon ateinanti pirma
dienį ir antradienį. Kurie ga
lėsite, ateikite dienos laiku.
Jei negalima dienomis, tai va
karais!

Visus ir visas prašome!
L. P. T. Komitetas.

PASTABA: Mūsų centras 
randasi po num. 417 Lorimer 
St.

Daugiau Dovanu 6-tam 
Siuntiniui Lietuvon

Pinaklio tošis Pasibaigė 
Žmogžudyste

Brooklyne 20 mergaičių, 14 
iki 17 metų, dirba liuosnorė- 
mis padėjėjomis vaikų priežiū
ros centruose. Jos visos lankė 
Civilinių Apsigynimo kursus 
pasiruošti tam darbui.

Iš Washington© į New Yor
ką perkelta dingusių be žinios 
ir belaisvių karių rekordus ve
danti raštinė. Užims 3 aukštus 
40 Wall St. Samdys 785 civi
linius darbininkus.

Nepaprastai įdomi nauja slapty
bių melodrama su reginiais iš 
penkių Europos kraštų!

“THE MASK OF
DIMITRIOS”

žvaigždžiuoja:
SYDNEY GREENSTREET « PETER 
LORRE * VICTOR FRANCEN * FAYE 
EMERSON * ZACHARY SCOTT * IR 
DAR DIDELIS VAIDINIMAS ASMENIŠ
KAI LOUIS PRIMA ir Jo Orkestras ir

Jau minėjome, kad lietuvių 
raudonarmiečių cigaretų fon
dui sukelta $500. Cigaretai su
dėta į 5-tą siuntinį. Dabar pa
skelbtajam 6-tam siuntiniui— 
muilui, batams, drabužiams — 
Brook lynu i vėl paskirta kvota 
$500. Tam fondui pradžia pa
daryta Laisvės pikniko. Fon
das kasdien auga, šiomis die
nomis prie fondo pridėjo :

A. M. $5.
J. Bernotą $3.
Stanley Pileckas $2.
Adele Stokos $1.75.
M. Poškaitienė $1.
Stakovas $1.

šešių metų mergaitė įkrito 
ar vaikų buvo nustumta gra
ben, prie Parkeli ester projek
to prūdo, Bronxe. Pavojingai 
sužeista.

Niels Darke, 45 m., komer
cinis artistas, nusinuodijęs ga- 
su savo apartmente, 318 81st 
St., Brooklyne.

Dominick Erricolo, 60 m., 
pasišaukė - tris vyrus lošti su 
juo pinaklį tuščiam lote, prie 
6th St., tarpe 3rd ir 4th Avės., 
Brooklyne. Vieno jis nepriėmė. 
Atmestasis įgrūdo pypkės ci- 
buką Erricolai į ausį, dar pa
kaldamas kumščiu. Erricolo 
mirė pirm spėjus ambulansui 
pribūti, žmogžudys pabėgo.

Turės Būti Liudininku
Wm. Gingerich, keltuvo 

operatorius - dženitorius, su
laikytas po $20,000 kaucijos, 
kaipo liudininkas. Detektyvai 
sako, kad jeigu jis paskutinis 
matė Edną Morgan gyvą, jis 
gal turįs žinių ir apie tai, kas 
pirmas matė ją negyvą.

Morganiutė buvo rasta nu
žudyta kambaryje, 125 E. 
35th St., New Yorke. Tam na
me ji buvo apsigyvenus tik 
prieš savaitę laiko.

Atidaryta Vaikams 385 
Žaismavietės

Liepos 5-tą didžiajame New 
Yorke atidaryta 385 vasari
nės žaismavietės. Tūkstančiai 
berniukų ir mergaičių jose 
gaus suplanuotas, prižiūrėtas 
žaismes. Jiems taip pat duo
dama priešpiečiui vaisių sun
kos, pietums užkandžiai ir pa
vakariais pieno. Popiečiu yra 
pasilsio laikotarpis.

Į tas priežiūras jau surašy
ta virš 6,000 vaikų,- daugiau
sia dirbančių motinų vaikai. 
Tiek dar niekad nebuvo bu
vę, nors seniausia tokia įstai
ga veikia nuo 1917 metų.

Pirma diena vaikams praė
jo visai įdomiai ir linksmai. 
Mokyklų kiemuose ir gimnas
tų kambariuose berniukai pla
navo ir jau pradėjo visokius 
sporto turnamentus. Mažes
nieji klausėsi pasakėčių, mo
kinosi dainuškėlių ir bandė 
piešti-braižyti gyvuliukų ir 
daiktų paveikslus. Mergaitės 
kirpo lėlėms naujus kostiu
mus. O sugabesnės, vyresnės 
mergaitės rūpinosi pasisiūti pa
čios sau žiurstukus ir sijonė
lius. Kitos siuvinėjo gražme- 
ninius kambariui papuošalus.

Neregistruotiems į tuos cen
trus vaikams Parkų Depart- 
mentas išsiuntė keliaujantį 
marionečių teatrą ant “traile- 
rio.” Pirmu kartu perstatymas 
įvyko Forest Parke, Queens. 
Parodyta “The Shoemaker and 
the Elves.” Apie tūkstantis vai
kų išbuvo per programą. Dau
gelis pasiliko žiūrėti antru 
kartu.

“Traileris” keliaus po mies
to parkus 5 dienas per savai
tę ik ii rugsėjo 9-tos.

Embassy Newsreel Teatruose
Dabar rodo filmas iš kovų i 

ant Saipan salos ir tolimesnę ' 
mūsų karių žygiuotę Norman-j 
dijoj. Teatrai randasi prie' 
42nd, 46th, 50 ir 72nd St., N.I

“Home in Indiana”
Ši apie arklių lenktynes ir 

jų savininkus filmą, rodoma 
trečią ir paskutinę savaitę. 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 1 
St., New Yorke.

Koncertas po Žvaigždėmis i
Koncertas atvirame ore, po i 

žvaigždėtu skliautu, bus šio 
sekmadienio vakaro 8:30 vai.,; 
liepos 9-tą, Lewisohn Stadiu- 
me, Amsterdam Ave. ir 138th 
St., N. Y. Dalyvauja simtoniš
ka orkestrą, vadovybėje Vla-

miškas romansas, žvaigždėse 
—Gary Grant su Janet Blair.

“They Met in Moscow”
—Komiškai romantiška fil-Į 

ma apie žemdirbystės didvy
rius Sovietų Sąjungoj, žaviu- 
gos scenos. Smagiai perduo-j 
dama informacija apie tuos, j 
kurie stachanoviška produkci-l 
ja išlaikė Raudonąją Armiją iri 
industrijos karžygius stipriais 
ir pergalingai žygiuojančiais 
išlaisvinti pasaulį nuo fašizmo.

Johnny Sullivan, 12 metų, 
mirė nuo širdies atakos žaiz-j 
damas bolę tuščiame lote prie; 
2090 Bryant Ave., Bronx.

EXTRA:
STRAND

PHIL REGAN
BROADWAY 
ir 17th Street

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS 

“GOING MY WAY” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos New Yorke su
Ir RISE STEVENS, garsia kontr-alto iš 

Metropolitan Operos 
BARRY FITZGERALD 

ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir 
Jo Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.

PARAMOUNT THEATRE 
BROADWAY & 48rd ST., N. Y.

THE THEATRE GUILD perstata 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN 

Komediją Paruošė ELIA KAZAN
Louis Calhern ❖ Annabella Oscar

Karlweiss J. Edward Bromberg

MARTIN BECK ”“T-
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 Iki $1.10.

Bandžiusi gasu užsidusinti 
save ir du vaikus, Mrs. Ame
lia Gerken iš Bronx, sveiksta. 
Vaikai mirė. Motina bus teisia
ma už jų nužudymą.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj

“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE COULOURIS
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD ,‘XD^Y

Čia yra naujos rūšies istorija— sujaudi
nanti, jauna ir labai graži! Tai tikrai 
stebėtinas judamasis paveikslas! Šis judis 
pasako naujos rūšies istoriją... apie jauną
meilę . . . šviežią kaip ką tik nupjautas 
šienas . . . skaisčią kaip laukų valymo mė
nulis . . . turiningą ir įspūdingą tarp ža
vinčių Indianos arklinio sodžiaus laukų . . . 
šauniomis technikinėmis spalvomis.

“Home in Indiana”
vaidina:

Walter Brennan ❖ Lon McCallister >!- 
Jeanne Crain >!< Charlotte Greenwood >!« 
June Haver >!' ir dar puikiausi mieste 

vaidinimui scenoj, kur žvaigždžiuoja:
ENRIC MADRIGUERA ir jo orkestras, 

HAZEL SCOTT, JOE BESSER ir 
EXTRA, CARMEN AMAYA ir CO.

ROXY 7th Ave. ir 50th St., N.Y,

Taip, Kaip ir Namie
Ronaldui Good, 17 metų 

amžiaus jūrininkui iš Škotijos, 
New Yorke bent vienas daly
kas atrodė visiškai panašus į 
namiškį, tai raudonos dėželės 
ant kai kurių gatvių kampų. 
Pas juos, sako Ronaldas, pa
našios dėželės vartojama iš
šaukimui taksikų. Taip jis pa
darė ir čionai. Jo nuostabai, 
pribuvo gaisragesiai, o Ronal
das pateko teisman.

Išklausęs apie dėžučių pa
našumą, teisėjas paleido Ro
naldą nebaustu. Paprastai 
bauda už tą prasižengimą yra 
$25 arba 5 dienos kalėti.

PARDAVIMAI
Bushwick Section, pagal Broad

way, 6-ių šeimynų mūrinis namas. 
Randos—$1450. Prekė $7,500. Inešt 
reikia $1500.

dimir Golschmann’o.
Pirmadienio vakare, liepos 

10-tos programoj, dainuos pa-j 
sauliniai paskilbus solistė Ma
rian Anderson. Orkestrai va
dovaus Efrem Kurtz. Atsitiki
me lietaus, pirmadienio vaka
ro programa bus nukelta į se
kamą giedrą vakarą.

“Going My Way” Dešimta 
Savaitė

Su pradėjimu 10-tos savai
tės Paramount Teatre, ši ko-1 . imišką filmą tapo 2-ra tiek pat ; 
laiko išbuvusia filmą tame te-' 
ątre. Paramount, prie Times 
Square, gyvuoja 18 metų.
“Once Upon A Time” Rodoma | 

Radio City
Filina vaizduoja prietikius: 

tarp pačių teatrininkų, yra ko- i

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS
PASAULYJE j

Kuris Yra Naudingas Visai Žmonijai, į 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga į 
Mestis, keturių (4) rūšių, kuri pra- ! 
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- Į 
jusiu ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, ir smege

nų nesveikumo.
No. 2—N u o Rheumatiškų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių, 
Mažuolių, Nutirpimo, Blogos 
Cirkuliacijos ir nuo sušalimo.

No. 3—M. J. Švilpas Miracle Salve: 
Ši mostis prašalina daugybę 
įvairių odos ligų: Žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, 1 Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Burnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižeidimo, nuo šalčio nu- 
šašimo, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kernų ir nuo daugy
bės Odos ligų.

No. 4—M. J. S. Salve, Mostis nuo 
.piežėjimų, šviežių ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saulės Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne kenksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — $1; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą ne- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
money-orderį ar čekį. Jei C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti 
C.O.D. Adresuokite sekamai:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn. 
Krautuve: 614’/2 Zion Street.

Kūdikius
Mrs. R. Guy Hatch, 31 me

tų, armijos leitenanto žmona, 
įkaitinta nužudyme savo dvie
jų kūdikių. Jos vaikai rasti ap
deginti su nitric acid ir už
smaugti. Ir ji pati paėmus tų 
nuodų. Randasi Grasslands li
goninėje, Westchester, po po
licijos sargyba. Jos dukrytė 
buvo 3 m., sūnelis 16 mėne
siu. Jos vvras, vaiku tėvas, 
randasi kur nors Anglijoje.

Mrs. Hatch paeina iš pasi
turinčių. Jos tėvas Ernest E. 
Guy seniau tarnavo Francijos 
diplomatinėj tarnyboj ir da
bar mokytojaująs

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO A I D I S O L tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

¥

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pajrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITV, N. Y.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q lietuviškas kabaretas
Q O STANLEY MISIŪNAS

' Il '—^'1 St A A QSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

// '■ PARAMOUNT CABARET
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro

Dveji Judžiai! Nebrangios Kainos!

Naujausias Artkino Veikalas 
Smagiausias Muzikalis Romansas Judžiuose 

“They Met In Moscow”
Lengva, pilna juoko meiliška istorija, kuri sužavės jus.

Ir: “CROSS OF LORRAINE” su Pierre Aumont
Extra patrauklus priedas: 

“KAZAKHSTAN MUSIC FESTIVAL.”

Nuolat nuo 9 A. M. Vėlai Rodoma Kas šeštadienį

STANLEY THEATRE S;™- 
(Oras atvėdintas)

Stadium Koncertai
AMSTERDAM AVE. ir 138th ST.

Kas vkr. 8:30

PHILHARMONIC SIMFONIJOS ORK. * 
SIMFONIJOS PO ŽVAIGŽDĖMIS— 

10,000 gerų vietų po 25c ir 50c
Liepos 8—ANIA DORFMANN, piano 

solistė su VLADIMIRU 
GOLSCHMANN, kaipo vadu

” 9—BEETHOVEN, STRAUSS,
RAVEL

” 10—MARIAN ANDERSON,
solistė
su EFREM KURTZ, 
kaipo vadu

” 11—SHOSTAKOVICH,
OFFENBACH

” 12—VISA PROGRAMA
TCHAIKOVSKIO, su 
ALEXANDRU SMALLENS, 
kaipo vadu

” 13—NATHAN MILSTEIN,
smuikininkas su LEONARDU 
BERNSTEIN, kaipo vadu

” 14—TCHAIKOVSKY, RAVEL su 
BERNSTEINU

” 15—JENNIE TOUREL, solistė.

Cypress Hills, 3-jų šeimynų mū
rinis namas, su šiluma, geroje padė
tyje. Driveway. $8,700.

2-jų šeimynų mūrinis namas, su 
visais naujausios mados įtaisymais. 
Garadžius. $5,250.

ZINIS,
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

RE. 9-1506.
(158-159)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 10 d. liepos, 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti, yra svarbių 
reikalų. — A. W. (159-160)

CLIFFSIDE? N. J.
Sekmadienį, liepos 9 d., Tarp. 

Darb. Ordeno, R. A. S. 3118 kp. 
rengia pikniką Review Parke, 207 
Walker gatv., Cliffside, N. J. Pra
džia 2 vai. p. p. Kviečiame visą 
darbininkišką Cliffsidės ir apylin
kės koloniją atsilankyti į šį pikniką. 
—- G. Litvinovič. (1581159)

1*11 m n — II ■■ n r rir i u ■■ n i i i u i. i. l

F. W. SHALINS
į (Shalinskas)

FUNERAL HOWIE 
į 84-02 Jamaica Avenue 
i Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

| Suteikiam garbingas laidotuves

8150
i Koplyčias suteikiam nemoka- 
| mai visose dalyse miesto.
I Tel. Virginia 7-44»»

Tel. EVergrccn 4-6864




