
ASOVIETAI JAU VILNIUJE; SUKILIMAI PRIES NACIUS LIETUVOJEt * f

KRISLAI
Ostlandas Lūžta.
Ką Darys Pakštas?
Kaip Lietuva Juos Pasitiks?
Astuonios Maskvos

Amerikoje.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Užgrobęs Pabaltijo kraštus
ir Bielorusiją, Hitleris pavadi
no juos vienu bendru vardu: 
Ostlandas. No. 160 LAISVĖS ANTI,A^į„.i” Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos-July 10, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

Klerikalų Pakštui patiko tas 
ir jis reiškė entuziazmo, kad 
Hitlerio sukurtas Ostlandas 
pasiliktų ir būtų “nepriklauso
mas.”

ANGLAI IMA CAEN; JANKIAI PRALAUŽĖ GOTŲ LINIJA■»

Pakštui viskas patinka, kas 
tik ardo Tarybų Sąjungą. Bet 
pagal jo norus gyvenimas nei
na, — gyvenimas turi savo ke
lius, savo formas. Prieš vėją 
nepapūsi!. . .

O rytų vėjas tokis stiprus, 
kad griauna Ostlandą, kaip 
audra. Bielorusiją jau beveik

FRAKCIJOJ ANGLAI ĮSI
VERŽĖ Į CAEN; JANKIAI 
LAUŽO NACIU LINIJAS

Amerikines Virš-Tvirtumos SOVIETAI ATVADAVO EI- 
Vel Triuškino Pačios EĘ LIETUVIŠKU VIETŲ;

Japonijos Karinius Centrus PUOLA NACIUS VILNIUJE
išlaisvinta. Raudonoji Armija, 
šiuos žodžius rašant, jau mu
šasi šiaurrytinėje tarybinės 
Lietuvos teritorijoje.

Neužilgo bus laisva Lietuva, 
bus laisva Latvija ir Estija. O 
tai reikš, kad ir visas Ostlan
das pranyks, kaip kamparas 
vandenyje.

Hitleris buvo pasimojęs pa
naikinti Lietuvos vardą, bet 
jis pirmiau pats išnyks, negu 
savo tikslą pasieks. Vietoje 
Ostlando ir vėl gyvuos, bujos 
Bielorusiją, Lietuva, Latvija ir 
Estija — tarybinės seserys, ta
rybinės respublikos!

Nepasitikėdamas Ostlandu, 
Pakštas buvo sudaręs kitą te
oriją: Lietuva turinti būti 
įjungta į “Baltoskandiją.” Šve
dijos karalius galėtų būti Bal
toskandijos imperatoriumi, o 
oficialė Baltoskandijoje (taigi 
ir Lietuvoje) kalba galėtų būti 
angliška arba švediška, o jei 
ne — abi. Lietuvos žmonės ge
ri kalbininkai — jie be jokio
vargo gali išmokti abi!

Taip teigė p. Pakštas. Bet 
atrodo, kad ir ši jo teorija tė
ra verta tik tiek, kiek dūmas, 
išėjęs per profesoriaus cibuką.

Nepaprastai įtemptą ir įdo
mų laikotarpį dabar gyvena 
Lietuvos žmonės. Jie girdi pa 
trankų garsus, artėjančius nuo 
Vilniaus ir Švenčionių.

Jie mato, kaip vokiškieji 
okupantai “pekiuojasi” savo 
baksus ir bėga iš Lietuvos 
miestų.

Jie negali nematyti, kaip vo
kiškieji kolonistai, apgyven
dinti ant Lietuvos žemės, dre
ba arba nešdinasi, kaip padū
kę, link vakarų.

Lietuvos partizanai padvi
gubinta energija veikia, muša 
vokiečius, gelbsti artėjantiems 
raudonarmiečiams.

Lietuvos mergelės, Lietuvos 
motinos, ištroškusios laisvės, 
ruošia gėles savo išlaisvinto
jams padabinti.

Po virš trijų metų tamsiosios 
nakties, Lietuvai brėkšta auš
ra.

Draugo redaktorius mano, 
būk Lietuvos žmonės nepasi
tiks raudonarmiečių su gėlė
mis.

Tas pats Draugas prieš tris 
metus rašė, būk Lietuvos žmo
nės vokiškuosius okupantus pa
sitiko su gėlėmis!

Dabar klausimas: Koki 
“Lietuvos žmonės”?

Draugo redaktoriaus plauko 
.žmonės, toki, kaip Kubiliūnas, 
.aišku, pasitiko vokiečius su gė
lėmis ir jie nepasitiks su gėlė
mis raudonarmiečių.

Bet Lietuvos liaudis, kuri 
neapkenčia vokiečių okupantų, 
kaip nuodo, raudonarmiečius 
pasitiks su gėlėmis. Matysime!

Draugo redaktoriaus plauko 
žmonių — išgamų — Lietuvo
je nėra daug.

Na, o Hitlerio priešų — visa 
Lietuva!

Vienas laikraštis rašo, kad 
Jungtinėse Valstijose yra aš-

Franci ja, liep. 9. —An
glai ir kanadiečiai Įsiveržė 
į priemiesčius Caen, vokie
čių tvirtumos, didžio gele
žinkelių ir plentų mazgo 
šiaurinėje Francijoje. 0 ar
timoj Caen apylinkėj jie 
atėmė iš nacių Herouville, 
La Bijade, Epron, Courvre- 
Chef, Authie ir St. Contest 
miestelius bei kaimus. Da
bar anglam telieka tik pu
sė mylios pasiekt pačią 
Caen miesto širdį.

Amerikiečiai vakarinia
me F ra nei jos fronto gale 
užkariavo St. Jean de Daye, 

. pažygiavo dar pusę mylios 
į pietų vakarus artyn Pe- 
riers, geležinkelio ir vieške
lių centro; prasiveržė per 
Mont Castre mišką ir užė
mė Gerville, arti La Haye 
du Puits miesto, kuriame 

i vokiečiai vis dar despera
tiškai ginasi.

KLIŪTYS, TRUKDANČIOS 
GREITESNIUS TALKININKŲ 

LAIMĖJIMUS FRANCIJOJ
Francija. — Amerikie

čiam ir anglam šiaurinėje 
Francijoje ne taip gerai se
kasi, kaip buvo planuota ir 
tikėtasi, sakė talkininkų o- 
ficieriai, bet jie tuoj aus pri
dūrė, jog po mėnesio nuo į- 
siveržimo negalima vadinti 
to žygio “nepatenkinančiu.”

Vienas oficierius pareiš
kė: “Mes vis tiek iškėlėme 
krantan savo kariuomenę ir 
atidarėme frontą; o prieš 
mėnesį mes nebuvome per
daug tikri, kad mums pa
vyks tatai padaryti.”

Amerikiečių ir anglų ofi- 
cieriai nurodo sekamas 
kliūtis, trukdžiusias talki
ninkam sparčiau pirmyn 
žygiuoti Francijoje:

Vokiečiai fanatiškai ko
voja už kiekvieną pėdą že
mės, panašiai kaip rusai. 
Birželio mėnesį buvo labai 

i blogas oras, kuris neleido 
Į talkininkų oro jėgoms taip 
'plačiai veikti, kaip jos būtų 
galėjusios. Audros, siautu- 
sios Angliškajame Kanale 
(jūros sąsiauryje tarp An
glijos ir Francijos) kenkė 
talkininkams iškraut kran
tan savo laivų krovinius ir 
padarė gana daug nuostolių. 
Vokiečiai, naudodamiesi lie
tingu ir apsiniaukusiu oru, 
galėjo saugiai atsiųsti dau
giau savo kariuomenės

tiioni miesteliai, pavadinti 
Maskva: devyni, pavadinti 
Odessa; Sevastopolis — Kali
fornijoje, ir Siberia — India
noje.

Kada bent vienas Ameriko
je miestelis bus pavadintas 
Kaunu arba Vilniumi?

Amerikiečiai vakarinia
me Italijos fronte atėmė iš 
vokiečių pozicijas už 10 
mylių nuo svarbaus uosta
miesčio Leghorno ir už 23 
Tnylių nuo Florencijos did- 

' miesčio. Tarp kitko, jankiai 
j užėmė Rosignano miestą ir 
• Castelliną, o kitur ameri- 
, kiečiai išvien su francūzais 
' pramušė keturiose vietose 
naująją vokiečių apsigyni- 

, mo liniją. Ši hitlerininkų 
vadinama “Gotų” linija ei
na skersai visos Italijos, 

' nuo Leghorno, vakariniame 
‘pajūryje, pro Pisą ir Flo- 
I cenciją iki Rimini, rytinia- 
! me pajūryje.
i

■ VOKIEČIAI sudegino 
Francijos kaimą Oradour- 
sur-Glane ir išžudė 1,200 jo 

' gyventojų.

Francijon prieš talkininkus.
Vienas iš darbu, kuriuos 

anglai - amerikiečiai atliko 
šiaurinėje Francijoje yra 
tas, kad jie ten sulaikė bent 
50 vokiečių divizijų, kaip 
kad Sovietai reikalavo, sako 
talkininkų oficieriai.

Jie tvirtina, kad, girdi, ir 
iš Sovietų fronto buvę per
siųsta vokiečių divizijų. 
Maskvos gi spauda rašo, 
kad naciai neištraukė jokių 
savo kariuomenės junginių 
iš sovietinio fronto. — Tai 
reikštų, jog daugiau kaip 
200 vokiečių divizijų tebe- 
kariauja tiktai prieš Sovie
tus.

Raudon. Armija Artyn 
Kauno

Sekmadienio rytą buv,o 
neoficialiai pranešta, kad 
Raudonoji Armija į šiaur
vakarius nuo Vilniaus užė
mė pozicijas tik už 48 my
lių nuo Kauno. Tas pats 
pranešimas teigė, kad So
vietai jau sekmadienį atva
duosią Vilnių, 95 mylios 
nuo Prūsų rubežiaus.

Išžudė 200,000 Lietuvių
Maskva. — Izviestija, 

Sovietų vyriausybės laik
raštis, rašo, kad naciai iš
žudė iki 200,000 Lietuvos 
piliečių.

AMERIKOS lakūnai vėl 
bombardavo Vokietiją.

Washington. — Naujieji, 
galingiausi pasaulyje Ame
rikos bombanešiai B-29 an
trą kartą per mėnesį pleški
no Yawata miestą, didįjį 
Japonijos plieno fabrikų 
centrą, kuriame sukaupta 
daug karinių dirbyklų. Tie 
bombanešiai, vadinami le
kiančiomis virš - tvirtumo
mis, taip pat triuškino Sa
sebo, vieną iš svarbiausių 
Japonijos karo laivyno sto
vyklų, ir bombardavo Naga
saki, keleivinių ir prekinių 
laivu uosta.

Yawata, Sasebo ir Naga
saki stovi pačioje pietinėje

Argentinoj Vienas Ame-Jungt. Valstijų Kariai 
rikos Priešas Pasitrau- Paverčia Saipan Salą 

kė, Kitas Pakeltas Japonu Kapinėmis
Montevideo, Uruguay. — 

Atsistatydino Argentinos 
vidaus reikalų ministeris, 
geenrolas Luis Perlinger, 
priešingiausias Jungtinėms 
Valstijoms ministerijos na
rys. Naujuoju Argentinos 
vidaus ministeriu tapo ad
mirolas’ Alberto Teisaire, 
kuris liekasi ir laivyno mi
nisteriu.

Perlingerio pasitrauki
mas ar pašalinimas iš val
džios -yra laikomas ženklu, 
kad Argentinos prezidentas 
gen. Ed. Farrell pajuto rei
kalą šiek tiek pasigerinti 
Jungtinėms Valstijoms.

Bet po Perlingerio pasi
traukimo prez. Farrell pa- 
sykrė vice-prezidentu pulki
ninką J. D. Peroną, kuris 
ne kartą šiurkščiai išsišoko 
prieš Jungtines Valstijas. 
Taigi Perono vice-preziden- 
tystė kaip ir atsveria Per
lingerio išėjimą iš Argenti
nos valdžios.

Paskutiniu laiku Jungtin. 
Valstijos atšaukė savo am
basadorių Armourą iš Ar
gentinos. Anglija, kaip ir

KASYKLOS GAISRE MIRĖ 66 MAINIERIAI
Bellaire, Ohio. — Anglia

kasiai gręžia skyles Powha
tan kasyklon, kur liko 66 
mainieriai, kada kilo gais
ras praeitą trečiadienį. Vie
tinis valdines daktaras laiko 
žuvusiais visus kasykloje li
kusius mainierius. Bet gy
vieji angliakasiai dieną nak
tį desperatiškai dirba, be
sistengdami pasiekti savo 
draugus kasyklos dugne. Jie 
tebeturi truputį vilties, 
kad gal dar yra vienas ki
tas gyvas tarp nelaimės iš
tiktų mainierių.

Tos kasyklos atvarai bu
vo aklinai uždaryti, kada 
pasirodė, jog kitaip negail

Japonijos saloje, Kyušu. Ya-; 
watoj, kuri vadinama ja- į 

i poniškuoju Pittsburghu, bu-' 
|vo pagaminama penktadalis; 
įviso Japonijos plieno.

Smogę tiem gyvybiniai i 
; svarbiem Japonijos cent- | 
Iram, visi Jungtinių Valstijų 
į bombanešiai sugrįžo atgal į 
savo stovyklas Chinijoje.

Pirma karta amerikinės ! 
virš-tvirtumos bombardavo ; 
Yawata birželio 15 d. Tadai 

' du Amerikos bombanešiai 
i sudužo per atsitiktinas ne- į 
I laimes, vienas nežinia kaip | 
'dingo ir vieną japonai nu-i 
I šovė.

Perlų Uostas. — Ameri- • 
kiečiai palaidojo jau 9,914 į 
nukautų japonų lavonų Sai-: 
pan saloje, Marianą salyne. ■ 
O patys japonai slapta pa
laidojo dar daugelį savo ■ 
tautiečiu.c I

Amerikos kariai suvarė ■ 
likusius gyvus priešus į pa-1 
tį šiaurinį Saipan salos ga-I 
liuką, viso keturiu ketvir- 
tainių mylių plotą. Ameri
kiečių pėstininkai, artileri
ja, lėktuvai ir karo laivai be 
atlaidos, masiniai naikina 
tuos likučius.

Kai kurie priešai mėgino 
ištrukti motorinėmis valti
mis, į kurias telpa po 200 
vyrų. Amerikiečiai nuskan
dino tas valtis.

Amerikos lakūnai, nau
dodami Saipan salos oriai- j 
vių aikštes, galės parankiai į 
bombarduot priešus Filipi- : 
nų salose ir pleškint pačią 
Japoniją.

Amerika, vis aiškiau duo
da suprasti, kad jos nepa
kęs Argentinos bernavimo 
fašistinei Ašiai.

ima būtų užgesint gaisro. 
Bet visiškas atvarų uždary
mas gręšę užtroškint ir tuos 
mainierius, kurie gal dar 
buvo gyvi.

Prasidėjus gaisrui, vienas 
darbvedis telefonavo iš ka
syklos, prašydamas greitai 
nuleist žemyn dulkių su
maltų iš uolų. Jisai sakė, 
kad jei netrukus gaus uoli
nių dulkių, tai tikimasi jo
mis ugnį užgesinti.

Washington. — Prezid. 
RooseVeltas išsireiškė, kad 
Chinijbj karas prieš japo
nus neina taip sėkmingai, 
kaip būtų geistina.

Hartford, Conn. — Su
skaityta jau daugiau, kaip 
150 asmenų žuvusių per cir
ko gaisrą. Tame skaičiuje 
yra 80 vaikų. O dar 50 vai
kų taip pavojingai apdegę, 
kad vargiai išliks gyvi.

Tarp žuvusių yra šie as
menys su lietuviškai skam
bančiais vardais: Katherine 
Vensas, hartfordietė, S. La
pukas), 8 metų, hartfor-

Baisūs Apsuptų Naciu 
Nuostoliai

W ashington. — Maskvos 
radijas pranešė, jog Sovie
tai nuo liepos 4 iki 7 d. pa
darė sekamų nuostolių ap
suptiem vokiečiam į rytus 
nuo Minsko:

Užmušta virš 28,000 na
cių ir nelaisvėn paimta 15,- 
102. Apart dviejų pirmiau 
ten suimtų vokiečių gene
rolų, raudonarmiečiai lie
pos 7 d. paėmė nelaisvėn 
dar tris priešų generolus: 
Hoffmeisterį, Steinkellerį 
ir H irtą. Tuo tarpu Sovie
tai pagrobė 34 nacių tan
kus, 278 kanuoles, 184 mi
nosvaidžius, 860 kulkosvai
džių, 1,635 trokus ir auto
mobilius, 60 traktorių, 930 
vežimų su kroviniais ir 1,- 
567 arklius.

Be to, raudonarmiečiai 
sunaikino 56 vokiečių tan
kus, 219 kanuolių, 208 mi
nosvaidžius, 915 kulkosvai
džių ir 1,674 trokus ir au
tomobilius.

London, liep. 9. — Rudo-'brade stotį, raudonarmie- 
noji Armija įmaršavo 27 čiai perkirto geležinkelį 
mylias gilyn Lietuvon, su- tarp Vilniaus ir Dvinsko ir 
laužė vokiečių liniją ties taip užtvėrė vokiečiams 
Vilnium ir šturmuoja prie- svarbiausią tiesioginį kelią 
šus pačiose Lietuvos sosti- pasitraukt iš Baltijos kraš- 
nės gatvėse. Kiti raudonai’- tų į Lenkiją.
miečių junginiai daro ap- Nuo savo užimto Kovelio 
supimo žygius prieš nacius Sovietai pažygiavo daugiau 
tame 200,000 gyventojų kaip 40 mylių į vakarus 
mieste. O Vilniaus apylin- linkui Lenkijos ir per dieną 
kėje Sovietai atvadavo virš viso atvadavo virš 800 gy- 
500 gyvenamųjų vietų, tarp veriamųjų punktų.
kurių yra Bezdonys, Nau- Justas Paleckis, Tarybines 
joji Vileika, Medininkai, Lietuvos Aukščiausios Ta- 
ŠumSkas, Ašmena, Simo- rybos prezidiumo pirminin- 
nėliai, Varnėnai, Gudogalė kas Maskvoj, pranešė, kad 
ir kt. civiliai gyventojai daugely-

Liepos 8 d. Sovietų ka- je vietų Lietuvoj sukilo 
riai į pietūs^ nuo Vilniaus prieš nacius, o partizanai 
atėmė iš vokiečių Baranovi- skina kelią ateinančiai Ran
čius, nacių tvirtumą ir pen- dona jai Armijai, 
kių geležinkelių mazgą, per--------------------
kurį eina geležinkeliai į NACIAI sunakino Disto- 
Brest Litovską, į Varšavą mo kaimą Graikijoj ir nu- 
ir Prūsus. Užimdami Pa- žudė 1,000 gyventojų.

LIETUVIAI TARP VIRŠ 1M) 
ŽUVUSIŲJŲ LAIKE CIRKO 

GAISRO HARTFORDE
dietis; Valeria J. Nagas, 8 
metų, iš Wetherfield, Conn. 
O tarp sužeistų — Norma 
Martelis iš Wethersfield ir 
Loretta ir Anne Dilius, 
hartfordietės.

BYLA PRIEŠ CIRKO 
VIRŠININKUS

Tapo areštuoti cirko vice
pirmininkas James A. Ha
ley, vyriausias manadžeris 
George Smith ir trys kiti 
cirko viršininkai. Haley ir 
Smith laikomi po $15,000 
užstato vienas ir kitas. 
Trims kitiems cirko virši
ninkams skirta po $10,000 
parankos kiekvienam.

Apskričio prokuroras H. 
M. Alcorn ir Hartfordo 
miesto majoras Mortensen 
kaltina cirko vedėjus, kad 
per kriminalį jų apsileidimą 
gaisras taip staiga užsikūrė 
ir tiek žmonių pražudė. Al
corn stato jiem šitokius kal
tinimus:

Cirko vadai turėjo per- 
mažai prietaisų gaisrui ge
sinti ir nelaikė būtinai rei
kalingo skaičiaus savų ug
niagesių. Kai kurie išėjimai 
iš cirko buvo užrioglinti di
džiulėmis žvėrių klėtkomis 
ir kitais įrengimais. Audek
lai, vartojami kaipo sienos 
ir stogas, buvo sumirkyti 
parafinu (dirbtiniu vašku), 
kuris buvo praskiestas ga
zolinu. Todėl tie audeklai 
'juo smarkiau pleškėjo. O 
tokiomis labai degančiomis 
medžiagomis jie buvo su- 

i mirkyti, kad per juos lietus 
i nepereitų.
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ką. Tai vienintelė vokiečių fašistų viltis. 
.. O jeigu jis tos vilties ir neturi, jeigu 
jis ir nujaučia, kad jo režimui galas ar
ti, tai negi jis tą ims ir pasakys! Hitleris 
ir jo gengsteriai žino, kad taip greit, 
kaip greit vokiečių armijos bus sumuš
tos, jam ir jo sėbrams bus padarytas ga
las. Na, o kiekvienas gyvūnas nori kaip 
nors ilgiau gyventi, dieną kitą pratęsti. 
Todėl iHtleris ir negalėjo kitaip kalbė
ti: jis turėjo raminti, “tiešyti” savo pa
sekėjus, kad juo ilgiau pratęsus karą ir 
dar pagyvenus. Nes jei Hitleris atvirai 
pasayktų, jog Vokietija karą prakiš, tai 
galima įsivaizduoti, kas tuomet įvyktų: 
jo frontai ant syk subyrėtų ir naciams 
gengsteriąms tuojau būtų kaput!

SMŪGIAI PRIEŠU LAIVAM 
SOVIETINIAME FRONTE
Maskva. — Sovietų tor- 

pedlaiviai nuskandino Balti
jos Jūroje vieną vokiečių 
transporto laivą ir vieną | 
kanuolėrnis ginkluotą priešų | 
laivą ir sugrįžo be jokių! 
nuostoliu. i

Sovietų lakūnai bombomis ■ 
sunaikino Įlankoj du priešų' 
transporto laivus ir. ketu-1 
rias dideles motorines vai- į 
tis. Oro kautynėse sovieti- ' 
niai lakūnai nušovė 10 vo- j 
kiečių - suomių lėktuvų.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., undei’ the 

Act of March 3, 1879.
Hartfordo Tragedija

Bretton Woods Konferencija

Karo fronto žinios ir kiti dieniniai į- 
vykiai kažin kaip spaudoje nustelbia di
delės svarbos konferenciją, kuri šiuo me
tu tęsiasi New Hampshire valstijos va
sarvietėje Bretton Woods.

Toji konferencija — tarptautinė kon
ferencija. Jos atstovai — finasiniai eks
pertai, suvažiavę pasitarti dėl pokarinio 
finansų stabilizavimo, dėl tarptautinės 
prekybos pakėlimo, galutinoje išvadoje 
—dėl pastovios taikos palaikymo.

Tarytum neužtenka to, kad mūsų jau
ni vyrai žūsta karo frontuose, mušdami 
nuožmųjį priešą, dar turėjo atsitikti tra
gedija cirke ir žūti arti 150 žmonių— 
daugiausiai jaunamečių!

Ši Hartfordo tragedija — dažni mūsų 
krašto tragedija. Kiek daug žmonių gy
vybių žūsta pasilinksminimo vietose ir 
vis daugiausiai dėl gaisro, kylančio per 
apsileidimą to ar kito valdžios pareigūno 
arba pasilinksminimo vietos savininko!

ATĖMĖ IŠ SUOMIU DAR 8 
APGYVENTAS VIETAS

PETRAS CVIRKA

ŽIURKES OLA
(Pabaiga)

Ką tik suskaičiavę savo bėdas, vos nuo 
stalo pasitraukę, kaimiečiai vėl grįžo, 
čia atsiminę vieną ar kitą daiktą. Iki vė
laus vakaro būriavosi valstiečiai Laury- 

ir kai buvo baigtas raštas, 
buvo

Konferencijoje dalyvauja Tarybų Są
jungos atstovai, Didžiosios Britanijos 
atstovai, Amerikos ir visos eilės kitų 
kraštų. Jie tariasi, kaip, kokiomis prie
monėmis bus sureguliuoti finansiniai rei
kalai pokariniame gyvenime. Yra mena
ma sudaryti milžinišką tarptautinį fon
dą, į kurį įneš bilijonines pinigų sumas 
vyriausiai Amerika, Didžioji Britanija ir 
Tarybų Sąjunga.

Viskas kol kas dar vis tebėra tik pa
ruošiamajame laipsnyj ir dėl to dabar 
sunku pasakyti, kaip viskas bus galutinai 
suderinta. Vėliausios žinios iš Bretton 
Woods sako, kad Tarybų Sąjungos at
stovai išstojo su naujais pasiūlymais, ku
rie suteiktų tam kraštui svaresnį balsą 
finansinėje srityj, tačiau korespondentai 
pažymi, jog Tarybų Sąjunga, siūlydama 
kai kuriuos savo sumanymus, daro vis
ką, kad ši konferencija būtų pasekmin
ga, kad ji sustiprintų Jungtinių Tautų 
vienybę, kad ji padėtų pokarinį pasaulį 
pastatyti ant stipriu ekonominių pagrin
dų.

Įsivaizduokime, kad rytoj karas pasi
baigs. Jungtinės Tautos jau turi visą eilę 
planų pokariniam gyvenimui tvarkyti. 
Vyriausieji planai buvo išdirbti Mask
vos, paskui Teherano konferencijose; į- 
kurta UNRA — karo nualintiems žmo
nėms šelpti; dabar daromi planai finan
siniams reikalams tvarkyti. Taigi jos, 
Jungtinės Tautos, pokarinį gyvenimą su
tiks su iš anksto apgalvotais planais. Na, 
o fašistinės ašies valstybės, kurios bus 
visiškai susmukusios po karo, atsidurs 
tokioje padėty, kokioje jos niekad nėra 
buvę. Jos, vadinasi, pilniausiai priklau
sys nuo to, ką pasakys ir ką su jomis 
darys Jungtinės Tautos.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra surasti 
šitos Hartfordo tragedijos kaltininkai, 
bet kai jie bus surasti, privalo būti ati
tinkamai nubausti.

Ši tragedija tebūva pamoka kitiems 
miestams. Tebūva ši tragedija paskutinė 
mūsų sausžemyj.

O tuo paču sykiu mes reiškiame užuo
jautą tėvams, giminėms ir draugams tų, 
kurie tragiškai žuvo cirko gaisre Hart
forde.

2,752 Užmušti Londone

Londono gyventojai ir vėl terorizuoja
mi, šiuo sykiu “slaptuoju” vokiečių gin
klu, bepilotiniais lėktuvais.

2,752 asmenys užmušti bėgyj trijų sa
vaičių, sako ministeris pirmininkas Chur- 
chillas, ir apie 8,000 sunkiai sužeisti. ‘

Kitais žodžiais, “slaptasis vokiečių 
ginklas” padaro daug žalos Londono gy
ventojams — daugiausiai civiliams.

Ką vokiečiai, naudodami šią barbariš
ką priemonę prieš Londono civilinius gy
ventojus, mano pasiekti?

Ką Gi Jis Kitą Galėjo Pasakyti?

Praeitą savaitę Hitleris sakė kalbą Vo
kietijos pramonininkams, vyriauisai, gin
klų ir amunicijos fabrikų savininkams ir 
direktoriams. Hitleris ramino juos ir vi
sus Vokietijos žmones, sakydamas, jog 
Vokietija karo nepralaimėsianti. Girdi, 
negalime karo laimėjimo arba pralaimė
jimo spręsti pagal tą, kas darosi šian
dien frontuose. Frontuose dalykai vokie
čiams gali būti šiandien blogi, tačiau ry
toj jie galį pasitaisyti ir Vokietija karo 
nepralaimėsianti.

Nieko daugiau,. kaip demoralizuoti 
Anglijos salų gyventojus. Bet ar jie tą 
pasieks? Ar šiuo savo ginklu jie mano 
pakreipti karo eigą į jiems palankesnę 
linkmę? Gal jie taip mano, bet to nega
lės padaryti. Anglijos žmonės jau seniai 
yra užsigrūdinę ir pasirįžę parnešti vi
sokius sunkumus, išplaukiančius iš šio 
karo, todėl jie perneš ir šiuos sunku
mus. Tuo pačiu sykiu karo eiga eis savo 
keliu.

Mr. Churchillas, kalbėdamas apie šį 
vokiečių teroristinį žygį, minėjo, kad yra 
daromos priemonės naujam nacių ginklui 
suvaldyti. Mes nežinome, kokios tos prie
monės ir be abejo nežinosim, iki jos bus 
panaudotos. Viena, tačiau, priemonė, 
mūsų nuomone, galėtų būti ta: iškelti 
kariuomenės dalinius ton Franci jos da- 
lin, iš kur bepilotiniai lėktuvai leidžiami, 
užimti ją ir su tuo pašalinti bazes, iš ku
rių hitlerininkai leidžia savo “naujuo
sius ginklus” .

Tokia’ yra mūsų nuomonė, tačiau mes 
nežinome militarinių paslapčių,—gali- ' 
mas daiktas, jog ten iškelti kariuomenę 
turi galvoje ir mūsų aukščiausioji karo 
vadovybė, bet jeigu to iki šiol nepadarė, 
tai buvo dėl rimtų kliūčių.

SNAK{ da
Žinoma, net ir tokia kalba Hitleriui 

rodosi netiko. Kas prieš virš metus lai
ko galėjo tikėtis, kad Hitleris šiandien 
taip kalbės?! Juk jis nuolat ir nuolat 
kadaise bliovė, skelbdamas, būk Vokieti
ja karą išlaimėsianti. Nūnai gi tasai 
banditas tenkinasi tik tuo, kad vokie
čiai nepralaimėsią.

Matyt, Hitleris dar vis tikisi, kad tarp 
Jungtnių Tautų iškils nesusipratimų ir 
jie padės vokiečiams laimėt derybinę tai- wnstsrutfsi

Washington. —Maskvos 
radijas pranešė, jog So
vietų kariuomenė Suomijos Į 
fronte atėmė iš priešų On-! 
gamuksą, Kamen-Navolok i 

ir 6 kitas gyvenamąsias! 
vietas į vakarus nuo Pet-! 
rozavodsko.

Į

Sovietams bestumiant ! 
suomius atgal, tenka grum
tis per įvairias dirbtines ir 
gamtines kliūtis miškuose, 
per siaurus tarpežerius ir' 
balas.

Ardė Nacių Gelžkeliu Mazgus 
Vilniuje ir Bielostoke

Maskva. — Sovietų bom-| 
banėšiai atakavo nacių nau-! 
dojamus geležinkelių maz-i 
gus Vilniuje ir Bielostoke ir 
padegė bei sudaužė daugelįį 
karinių priešo traukinių su 
kroviniais. Jie taipgi su-; 
sprogdino vokiečių amunici-, 
jos sandėlius ties geležinke- j 
liu stotim Bielostoke ir Vii- i c* 
niuje.

Čiepai Apsaugoję Peles 
Nuo Kūdik. Paralyžiaus

savotiška kūdikių paraly
žiaus liga (poliomyelitis), 
nuo kurio serga ir dvesia. 
Bet neseniai padirbti čiepai 
apsaugo peles nuo šios li
gos.

Tie čiepai yra gaminami 
iš kūdikių paralyžiaus perų 
skystimo, bet čiepų skysti
mas yra peršviečiamas ult- 
tra - violetiniais spinduliais 
saulės arba tam tikros lem
pos. Tie spinduliai atima iš 
perų jėgą taip, kad perai 
nebegali sukelti kūdikių pa
ralyžiaus ligos. Bet ultra
violetiniai spinduliai palie
ka peruose galią išvystyti 
veiklius priešnuodžius (an
tibodies), kurie gina nuo 
tos ligos. Apie tai rašo A- 
merikos Gydytojų Susivie
nijimo Žurnalas naujoj sa
vo laidoj.

no troboje, 
nedideliame, rusvame popieriuje 
patalpinta trisdešimt keturi arkliai, dvi
dešimt dvi karvės, septyniasdešimts as
tuonios kiaulės ir paršiukai, keli šimtai 
pūdų kviečių, rugių, avižų. O kiek gai
džiu, vištų, viščiuku, kiaušiniu, kiek 
sviesto vokietis perleido per savo pilvą — 
buvo tokios skaitlinės, nuo kurių akys 
raibo.

Nutarė kaimas, kad rytą belaisvį su 
raštu varys į Skirmuntėnus ir tarėsi, ką 
geriausiai su vokiečiu pasiųsti, kai iš 
būrio pakilo senis Ambraziejus ir priėjo 
prie stalo.

— Įrašyk, — tarė senis, drebančiu 
pirštu rodydamas Laurynukui j popie- 
rų — mano Vincentą. Įrašyk, jei vietelė 
atsiras ...

Ambraziejus buvo kampininkas. Gy
veno jis kaimo paslaugomis: kam 
geldą išdroždamas, kubilą suleisdamas, 
grabą sukaldamas. Taip ir keliavo iš 
kiemo į kiemą ištisus metus, mažu pasi
tenkindamas, linksmas ir daugiakalbis, 
it šunelis, tik ore gyvenąs, vėju pakvi
pęs. Seniai našlys, augino jis vienintelį 
sūnų, kurį dar kūdikį, antyje nešiojosi. 
Obliuos ką ar kals, o vaiko niekam ne- 
perleis, į skiedras pasodins, skudurais 
apūturiuos, nudrožęs ar išskaptavęs ko
kį niekelį į rankas įduos ir nė valandėlei 
iš savo mylinčių akių neišleis. Suaugus 
vaikui, abu meistravo, abu kalbūs, links
mi, lyg draugai. Iš kažkur gavęs, Vin
centas nešiojo plačias , su raudonais 
lampasais, rusų kareivio kelnes ir karei
višką, su raudonu lanku, kepurę. Kaimo 
vaikai pavydėjo savo vyresniajam drau
gui tokios garbės ir laikė sau didele gar
be eiti su Vincentu maudytis, uogauti. 
Kažkaip, gražią vasaros dieną, tik vokie
čiams atėjus, grįžo tėvas su sūnumi per 
miestelį, ką tik baigę tverti parapijos 
kapinių tvorą. Ir iš gonkų, plačių klebo
nijos gonkų, kur buvo prisėdę daug vo
kiečių, kažkas riktelėjo. Senis dailidė at
sigręžęs pamatė, kad vienas vokietis, pa
silypėjęs ant gonkų laiptų, ranka rodo ir 
kviečia prieiti. Tėvas ir sūnus priėjo. 
Vokiečiai nutilo klegėję, kai tik jie pri
siartino. Kareivis, tas pats, kur šaukė 
dailidę prieiti, juokdamasis, įsirėmęs 
rankomis į abu šonus, kilstelėjo saviš
kiams galva į Vincentą. Tie nusikvatojo. 
Tuomet kareivis savo steko galu kirto 
jaunuoliui vieną kartą, antrą į galvą. 
Vincento kazokiška kepurė nukrito.

—Kozak! — šaukė kareivis ir bepras
mingo, nesuprantamo žiaurumo, įniršio 
apimtas kumštimi jį parbloškė ant že
mės ir, sukruvintą, pradėjo spardyti 
kaustytais sunkiais batais. Tėvas puolė 
vokiečiui į kojas, apkabino jas, kartoda^ 
mas: “dėl Dievo ... dėl Dievo, už ką”...

Raudoni kareivio batai ir prasižioju
sios kvatojančios burnos klebonijos gon- 
kose visam laikui paliko Ambraziejaus 
akyse. Sūnų jis parsivedė vos gyvą ir po 
kelių dienų jį paguldė į grabą, prikim
šęs skiedrų pagalvį, kaip jį guldydavo 
skiedrose dar kūdikiu esant. Ir niekas 
daugiau nematė Ambraziejaus juokau-

Tik dabar, kai dailidė paprašė įrašyti 
Lauryno knygininką savo sūnų, visi nu
tilo, tarsi sugėdinti:

— Dėl žandaro — nesirūpinkite. Eilė 
jį pasaugoti, berods, man atėjo. Pasau
gosiu naktį, rytą nuvarysiu.

Senis daugiau nekalbėjo: jis paėmė 
raštą, sulenkė jį, įsidėjo už kepurės pa
mušalo ir išėjo. Valandėlei dar kieme jis 
stabtelėjo, lyg ko užsimiršęs, paskum, 
neskubėdamas, nužingsniavo pirties pu
sėn.

Kitą rytą, jau gerokai įdienojus, atė
jusieji prie pirties pažiopsoti, kaip daili
dė varys belaisvį, rado senį sėdintį prie 
pirties, ant žemės ir betąsantį kuolą. 
Pirties durys buvo atidarytos. Belaisvio 
niekur nebuvo matyti.

— Dėde, o kur vokietis? Spėjai į Skir
muntėnus suvaikščioti?

Dailidė nieko neatsakė, tik akimis iš 
po žemės dėpčiojo.

— Paleidai?
Senis, atrodo, nė negirdėjo tų klausi

mų. Jis tašė, smailino kuolą, lyg darbas, 
kurį jis dirbo, reikalavo visiškos tylos.

Kai daugiau susirinko ir Ambraziejų 
su klausimais pradėjo remti iš visų pu
sių, jis, neskubėdamas, pasiėmęs baigtą 
tašyti kuolą, žengė į pirtį. Žvilgsnis ir 
jo veido išraiška davė suprasti, kad jis 
nori kažką paaiškinti.

— Matote? — tarė senis, baksnoda
mas kuolo galu į olą, išraustą pirties as
loje.

Žmonės pasižiūrėjo į olą, netgi atsitū
pę, apžvalgė ją ir nieko ten nepastebė
ję, vėl sužiuro į senį.

— Va, čia, ir sulindo... — pridūrė 
dailidė, vis baksnodamas kuolu į olą.

— Kas? — slaptingai paklausė 
nes.

— Kasgi, jei ne bambizas! Įtpdukė 
velniai storąjį...

Ir senis, nemirksėdamas,(ėmė pasako
ti, kai vakare išrūkęs keletą pypkių, vo
kietis įsiknisęs į šiaudus ir greitai pra
dėjęs knarkti. Jis taip knarkęs, jog visi 
žvirbliai iš pirties palėpių išlakstę. Gal 
dvyliktą valandą, naktį, dar gaidžiams 
negiedojus, dailidė išgirdęs pirties vidu
je didžiausią bildesį ir vokiečio riksmą. 
Kai jis atidaręs duris ir įšokęs į vidų, 
mėnulio šviesoje spėjęs pamatyti, jog vo
kietis, stenėdamas ir šaukdamas, su to
kiu greičiu grimzdo į žiurkės olą, lyg jį 
kas iš apačios būtų taukais patepę. Ir 
buvęs Gummelis ištysęs, laibas, o jo gal
va buvusi panaši į agurką ir žalia.

— Eik, jau eik! Vaikams pasaka! — 
perkirto kaimynai dailidę — į žiurkės 
ola sutraukti' toki taukų maiša!

Ambraziejus net supyko:
— Kvailiai! Viena boba sukemša rie

biausią kiaulę į ploniausią žarną, o vel
niai ...

Tais žodžiais nutildęs žmones, Ambra
ziejus ėmė kalti kuolą į žiurkės olą. Jis 
kalė į nieką nežiūrėdamas, tarsi slėpda
mas savo akis. Kuriems galams jis kalė 
kuolą, sunku buvo pasakyti. Gal kad vo
kietis neišlįstų, viso kaimo kiaulių, ark
lių, avių, vištų ir pačių žmonių nelaimei.

— Pypkęs taip ir nespėjo pasiimti. 
Štai, ji! — vėl atsiliepė, visiems tylint, 
Ambraziejus, beveik linksmu balsu, iš
traukdamas iš savo kišenės porcelianinę 
Gummelio pypkę, kuria vokietis mėgo 
žmonėms mušti į pakaušius.

Vaikai ir iki šios dienos rodo tą žiur
kės olą, su giliai į ją suvarytu kuolu, 
kur velniai įtraukė septynis pūdus svė
rusi vokietį. Tik suaugusieji tuo netiki 
ir apsimeta kai ką daugiau žiną.
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TORONTO, CANADA
Birželio 15 dieną čia buvoi Velionis dar nebuvo taip se- 

palaidotas su bažnytinėmis ap-lnas, vos 50 metų amžiaus. At- 
cigomis Juozas Petraitis. Ve- rodo, kad prie jo greitos mir- 
lionis paliko nuliūdime žmo-Įties prisidėjo jo dukters nclai- 
ną, dvi dukteris ir vieną sūnų, I mė (ji prigėrė veik du metai 
kuris randasi užjūryje, Kana-1 atgal), taip pat ir išsiuntimas 
dos armijoj. Taip pat paliko sūnaus į užjūrį.
daug giminių čia, Toronte, bro-1 Juozas Petraitis seniau pri-

Wxudovxe. 'klausė prie Sūnų ir Dukterų 
Petraitis, būdamas I Kanados Lietuvių Savitarpinės 
Ii ■» I l'-'Y V 1 T\ • • • • 1

lį Stasį ir seserį Windsore. 
Juozas ;

menkos sveikatos, manydamas, 
kad fabrikų darbas yra jam 
per daug sunkus, išsikėlė ant 
ūkio, kur išgyveno apie 20 me
tų. Kada sveikata nebeleido 
jam dirbti ir ant ūkio, paliko 
ūkį ir grįžo į Torontą apie 
trys metai atgal.

Gavęs darbą sulig savo svei
katos, nekurį laiką dirbinėjo. 
Bet birželio 9 dieną atsikėlęs 
pajuto galvos skaudėjimą. Po 
dviejų dienų, birželio 12 die
ną, užgęso jo gyvybė ant vi
sados.

Pašalpos Draugijos ir prie dar
bininkų organizacijų. Buvo 
laisvų pažiūrų nuo jaunystės.

Tikintieji gali daryti su mi
rusiu. ką nori, bet tas jiems 
garbės nedaro.

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Ukmergės apskričio, Siesikų 
valsčiaus.

Korespondentas.

Redakcijos Pastaba:
Velionies sūnus Jonas žuvo 

Franci joj dieną pirm jo mir
ties.

NEW JERSEY VALSTIJOS

Rengia

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 16 JULY
Bus labai patogioje vietoje

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Pradžia 1-mą valandą po pietų

BUS ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
ĮŽANGA 45 CENTAI TAKSAI ĮSKAITYTI



ATIDENGIAMA VIS NAUJU, STEBĖTINŲ <ULi
Visiem žinoma, jog plaz-1kraują nuo sukrekėjimo bei I juodmarškinius. 

ma — gelsvoji kraujo sun
ka —išgelbėjo gyvybes dau
geliui sužeistu amerikiečių. 
Mažiau težinoma, kokius 
stebuklus daro mokslininkai 
namie, panaudodami kraujo 
tirščius, arba kraujakūnius, 
kurie pirmiau būdavo lau
kan išmetami.

Štai senas žmogus serga 
plaučių uždegimu, arba 
pneumonija, ir pavojinga 
mažakraujyste. Panašus li
gonis pirm keleto metų vei
kiausiai būtų turėjęs mirti. 
Dabar gi sulfos vaistais su
valdoma plaučių uždegimas 
ir įleidžiama žmogui sveti
mų kraujakūnių. Ligonis iš
gyja ir niekas tuomi nesis
tebi.

Kariams i frontus tebe- 
siunčiama tik kraujo plaz
ma, bet atliekami nuo jos 
kraujakūniai jau daugme- 
niškai taupomi visokiems 
gydymo tikslams.

Jungtinėse Valstijose yra į 
nemažai žmonių, kuriem po ■ 
smagenų operacijos turėjo 
būti sugadinta bei sunaikin
ta plėvė, pridengianti sma- 
genis. Vietoj naturalės sma
genų plėvės jiem dabar įde
dama dirbtinė plėvė, paga
minta iš kraujakūnių me
džiagos, vadinamos fibrino
gen u. Ši dirbtinė smagenų 
priedanga yra panaši į dau
geliui pažįstamą nyloną.

Raudonuosius kraujo ru
tuliukus ir baltuosius krau
jakūnius mokslininkai skir
sto į sudėtines daleles, ir 
jau patyrė, kad įvairios 
kraujo tirščių dalelės tar
nauja kaip gyduolės nuo 
vienos bei kitos ligos.

KRAUJO PERLEIDIMŲ 
ISTORIJA

Per ištisus šimtmečius 
gydytojai svajojo, kaip ga- 
Įima butų paimti stiprių, 
sveikų žmonių kraujo ii 
perleisti į vėnes-kraujagys- 
les ligoniams ir mirštan
tiems ir taip juos pagydyti 
bei atgaivinti. Bet seniaus 
daryti kraujo perleidimai 
retai kada tepasisekdavo, 
ir dažnai numarindavo sve
timo kraujo gavėjus.

Tiktai 1901 metais austrų 
mokslininkas, velionis Ka
rolis I^andsteiner parodė 
vieną svarbiąją priežastį, 
kodėl tada kraujo perleidi
mai privesdavo prie dar di
desnių nelaimių. Landstei- 
neris (paskui per ilgus me
tus buvęs Rockefeller™ In
stituto narys New Yorke) 
paskelbė, jog žmonių krau
jas yra keturių, aiškiai 
skirtingų rūšių. Todėl, jeigu 
vienos žmonių grupės krau
jo įleisi žmogui iš kitos, 
skirtingos kraujinės grupės,

SLAPČIŲ
Iš plazmos medžiagų-fib- 

rinogeno ir thrombino — 
pagaminamas fibrinas yra 
paverčiamas ir klijais, nau
dojamais prilipint naują o- 
dos gabalą vietoj nudegin
tos, nuplikytos bei nuplėštos 
odos.

Amerikos laivyno ir ar
mijos chirurgai apšvirkščia 
thrombinu tą vietą, kur oda 
sunaikinta; pamirko naują 
odos gabalą į fibrino skie
dinį, prideda tą odos lopą, 
tokiu būdu ją prilipdo ir 
dažnai be jokio siuvimo pa
lieka prigyti. Šitaip yra 
greitai suvaldomas kraujo 
bėgimas, žaizda lengvai ap
taisoma ir greitai gyja. Net 
tokiose neparankiose vie
tose, kai]) tarpupirštės, ga
lima, naudojant thrombiną 
ir fibriną, priklijuoti naujos 
odos sklypelius ir be jokio 
siuvimo palikti juos prigy
ti.
RAUDONŲJŲ KRAUJA
KŪNIŲ NAUDOJIMAS

Raudonieji kraujo rutu
liukai sudaro apie 46 pro
centus viso kraujo. Ilgai iš 
pradžios jie Amerikoje bu
vo šalin numetami, kaipo 
negalima niekam panaudoti 
medžiaga. Nes raud. krau
jakūniai yra nepaprastai 
jautrūs ir labai greitai gen
da. Bet čielas kraujas, rau
donieji rutuliukai ir plaz
ma sykiu, daug greičiau gy
do ligonį, negu viena plaz
ma. Todėl būtų naudinga 
juos bent kelias dienas svei
kus išlaikyti, kad galima 
būtų nors ligoninėse pavar
toti.

Detroitietis dr. Warren 
B. Cooksey pradėjo j ieškoti 
būdų, kaip kraujakūnius il
giau išlaikyti ir atrado, kad 
jeigu raudonuosius kraujo 
rutuliukus sumerki į papra
stą sūdytą vandenį, tai jie 
penketą dienų išsilaiko svei
ki ir tinkami perleist li
goniams.

Paskui dr. Cooksey dviem 
šimtam mažakraujų ligonių 
įleidinėjo šitaip išlaikomus 
raudonuosius kraujakūnius 
ir patikrino, kad jie lygiai 
gydo, kaip ir čielas kraujas.

Taigi Raudonasis Kryžius 
Detroite praeitais metais 
pradėjo rinkti kraujakū
nius, liekamus po plazmos 
išskyrimo; dėti tuos krau
jakūnius į vandens ir drus
kos skiedinį ir dalinti ligo
ninėms toje apylinkėje.

Panašiai pradedama nau
doti kraujakūnius ir kai 
kuriuose kituose miestuose. 
Ir kas pasirodo? Raudonieji 
kraujakūniai veikia kaipo 
įrankiai prieš džiovą, sąna
rių uždegimą (arthritį) ir

Respubli- i skystos ir džiovintos kraujo 
skiečiams patarnavo sovieti- plazmos. Nuo 1941 m. pra- 
; niai kraujo išlaikymo specia-1 džios buvo pasmarkintas 

vajus rinkti kraujo plazmą 
pačios Amerikos kariams; 
ir iki šiol sudovanota jau 5 
milionai puskvorčių kraujo.
KRAUJO SKIRSTYMAS Į 

DALIS
1940 m. Amerikos Raudo

nasis Kryžius ir Tautinė 
Tyrinėjimų Taryba atsišau
kė i Harvardo Universiteto 
mokslininkus plačiau ištirti 
visokeriopą kraujo veikmę. 
To darbo ėmėsi dr. Edwin 
J. Cohn ir jo bendrai. Visų 
pirma jie skirstė kraujo 
skystį-plazmą į daleles ir 
tyrė, kokią pareigą atlieka 
vienokia ir kitokia kraujo 
dalelė.

Taip besidarbuodami, jie 
išskyrė turtingesnį baltimi
nį plazmos skystimą (se-

sustingimo.
LAIMINGA MINTIS r x . . ,. įlįstai.

- Vienas^ aygentinietis gy- | neį jr pačių respub- 
v v. _ . ilikiečiu gydytojai stebėjosi,

per sesis menesius k • kkV kranks leno-vk . ! . . i . Kcll|J LUi\b lYlclll clb lUHį; Velix r i cm l,n 11 i n cm 1/ wn i x M t
; perleidžiamas sužeistiesiem 
ir kaip sėkmingai jis gydo 

Įjuos. O perleidimas buvo 
Į toks paprastas veiksmas, 
i kad jam nereikėjo gydyto
jo nei slaugės. Eilinis karei- 

tar naujas sveikatos 
skyriuje, visai saugiai atlik-

dytojas, dr. Luis Agote 1914 i 
metais
išbandė visokių visokiau
sias medžiagas, ar jos nesu-| 
turėtų išleistą kraują nuo' 
sukrekėjimo, ale vis nesura- Į 
do medžiagos, kuri palaiky 
tų tokį kraują skystą.

Bet štai vieną dieną dr. vis, 
Agote eina pro valgyklą ir 
nato lange prikrautą kiau- davo tą operaciją. 
;inių. čia ūmai dinktelėjo

koje nuolat gamina tokį tu
riningesni baltiminį plaz
mos skystimą. O jis daro 
stebuklus, kaipo gyduolė su
žeistiem Amerikos kovū- 
am frontuose prieš japo
nus, sako generalis Jungt. 
Valst. Laivyno chirurgas, dr. 
Ross T. McIntire. Šis skys
timas mažai vietos teužima; 
todėl jis ypač parankus iii 
naudingas nuleidžiamiems 'į 
priešų užfrontę kariams.
PRIEŠNUODŽIAI ESAMI 

KRAUJYJE
Harvardo Universiteto 

mokslininkai toliau ėmė ty
rinėti tam tikrus kraujo gu
mulėlius, vadinamus globu- 
linus. Šiuose sudėtiniuose 
baltimių (proteinų) gumu
lėliuose randasi priešnuo
džių (antibodies), kovojan
čių prieš ligų perus. Vienas 
priešnuodis gina kūną nuo 
vienos ligos, kitas nuo ki
tos.

Vidutinio žmogaus krau- 
priešnuo-

Amerikietis g y d y tojas 
daktarui galvon mintis, jog i John Elliott 1936 m. prane- 
jhemikalas vadinamas cit- šė, kad kraujinis skystis- 
•inis natras (sodium citra- plazma, išskirta iš krauja- 
e) neleidžia kiaušinio bal-ikūnių, tinka perleidimui li
niniui, arba albiuminui, su-Įgoniams bei sužeistiems. 
;tingti. — O šis chemikalas ! Paskui Bryn Mawr Ligoni- 
ladirbamas iš 
;raukiamos iš 
lentų ir tulu 
u jungiant su 
/ra sudėtine 

'druskos dalis.
—Baltimiai, arba albiumi- 

nas, yra kraujo skysčio da- nėšiai tūkstančiais žudė ir ligoniui, kaip penkis kartus i džių, išsivysčiusių per sek- 1 • J 1 Ą 1 I V 1 • Ą 1 • • V J * 1 • • 1 • 1 • V • 1 i • • . • V •

rūkšties, iš- j nes daktaras Max M. Stru- 
lemono, ser-imia pagamino plazmos mil- 
kitų vaisių, itelius, kuriuos galima ma- 
natru, kuris .žiukėse dėžutėse nešiotis ir, rum albumin). Užtenka tik 
valgomosios ■ reikalo esant, praskiesti ir vieną penktadalį tiek šio 

skystimo įleist sužeistajam, 
ir jis taip gerai patarnaus Įjyje yra įvairių

lis, — tarė sau dr. Agote.— 
Todėl citrinis natras gali 
sulaikyt ir kraują nuo su
stingimo !

Dr. Agote tuojaus nubėgo 
atgal į ligoninę. Tarnauto
jas sustabdė jį prie durų, 
oranešdamos, kad vienam 
ligoniui labai reikia kraujo 
nuleisti.

Dr. Agote, nieko nelauk
damas, įsipylė citrinio natro 
i stiklinę ir paskui nuleido 
’igonio kraujo į ją. Čia 
kraujas nesukrekėjo, nesu- 
vtingo per kelias minutes, 
kaip paprastai. Jis išsilaikė 
•kystas net per 10 dienų.

Tuomet Agote šešias sa
kaites darė tyrimus, kiek 
nažių mažiausiai reikia cit
rinio natro, kad kraujas 
lesukrekėtų, ir atrado štai 
:ą: įpilk vieną dalį citrinio 
natro i 500 daliu kraujo, tai 
kraujas jau ir pasilaikys 
skystas, tinkamas perleisti 
kitam žmogui be jokio sku
bėjimo. Toliau pasirodė, jog 
citriniu natru tegalima 
kraują išlaikyti tik savaitę 
tokiame stovyje, kad jis tik
tų perleidimui į svetimas 
kraujagysles.

Maskviečio Atradimas
To reikalo pagerinimas 

ilgainiui atėjo iš Maskvos. 
1930 metais maskvietis gy
dytojas Judinas surado ir 
paskelbė būdus, kaip kraują 
išlaikyt sveiką, skystą ir 
tinkamą perleidimui per 35 
dienas.

1937 m. Cook County Li
goninė Chicagoj visapusiš
kai patikrino dr. Judino at
radimą ir atidarė pirmutinį 
kraujo banką Amerikoje. 
Jeigu ligoniui reikėjo sveti-

X * 1 * mo kraujo, tai jam ir buvo
- e ; perleidžiama tam tikras

Net po to, kai gydytojai kiekis kraujo; paskui ligo-
gavęs nesutartino kraujo.

išmoko paskirstyti kraują į 
grupes ir surūšiuoti, tai vie
no žmogaus kraujo perleidi
mas tiesiog į kraujagysles 
kitam buvo painus, skaudus 
ir dažnai pavojingas daly
kas. Buvo suprantama, jog 
patogiau būtų paimti kiek 
svetimo kraujo į stiklinę ir 
paskui perleist jį ligoniui. 
Bet čia stovėjo kita skers- 
painė — išleistas kraujas 
sukreka (sukleka) per dvi 
iki 10 minučių.

Gydytojai, todėl, ėmė jie- 
škoti tokios medžiagos, ku
ri sulaikytų išleistą iš kūno

nio draugai arba giminės už 
tai duodavo savo kraujo 
šiam bankui, atsiteisdami.

Tame banke kraujas buvo 
iš anksto paskirstytas į ke
turias rūšis ir tuojau pa
renkama tinkamoji ligoniui 
rūšis. Jau nereikėjo ant 
greitųjų šauktis kraujo au
kotojų bei pardavėjų 
vienam atsitikimui, 
kad pirmiau.

Pirmą kartą plačiu mas
tu naudojo sutaupytą krau
ją Ispanijos respublikiečiai, 
kovodami prieš Franko fa
šistus, nacius ir Italijos

kiek- 
kaip

įleisti ligoniui.
Kuomet vokiečiu bomba-

daugiau įleidimas čielos mingas grumtynes prieš vi-J žalojo Anglijos žmones, tai 
anglai prašė ir gavo iš A- plazmos. Dabar jau septy- są eilę ligų, 
merikos didelius kiekius'nios didelės įstaigos Ameri- Harvardo mokslininkai

SSSl

Šis nepaprastas fotografinis paveikslas rodo, kaip du Amerikos generolai majo
rai, užsikabinę ant stogo, laido rankines granatas i vokiečius Cherbourge. Tai vaiz
das, kuris liudija, kokia žiauri kova del k iekvie.no namo liepsnojo Cherbourg© uos
tamiestyje, iki amerikiečiai išmušė nacius laukan.

Dirbtinio Chinino Išradimas
Jau pirm dabartinio karo 

mirdavo kasmet po tris mi- 
lionus žmonių pasaulyje nuo 
maliarijos drugio. O karo 
metu maliarija dar labiau 
plinta per gyventojų besi- 
blaškymus ir ginkluotų jė
gų keliones.

Vienas patikrintas vais
tas prieš maliarijos drugį 
yra chininas, angliškai qui
nine, gaunamas iš cinchona 
medžių. Bet šis gamtinis 
vaistas dabar neprieinamas 
Jungtinėms Tautoms. Nes 
japonai yra užėmę Javos 
salą, kurios cinchona me
džių miškeliai patiekdavo 
beveik visą chininą žmoni
jos reikalams.

Išrast būdą, kaip dirbti
niai pagamint chininą, to
dėl, pasidarė būtinas daly
kas. Tuom susirūpino Ame
rikos valdžia; apie tai gal
vojo daugelis mokslininkų, 
ir šiemet tas klausimas, pa- 
galiaus, jau tapo išspręstas.

Du jauni Amerikos moks
lininkai, Robert W. Wood-

ward, 27 metų, ir William 
E. Doering, 26 metų, dirb
tiniai pagamino tą brangų 
vaistą, visiškai tokį ir ly
giai taip gydantį, kaip gam
tinis chininas, gaunamas iš 
cinchona medžių.

Jie žinojo, kad gamtinis 
chininas susidaro iš tokių 
kasdieninių medžiagų, kaip 
grynanglis (karbonas), van
denilis (hydrogenas), azo
tas (nitrogenas) ir deguo
nis (oksigenas). Jiem buvo 
taip pat žinoma, jog kiek
viena chinino molekula — 
neapsakomai maža dalelytė 
— yra subudavota iš 52 ato
mų, dar mažesnių dalelyčių. 
Woodwardas ir Doeringas, 
kaipo chemikai, žinojo ir 
kokioj tvarkoj yra susiri
kiavę chinino atomai.

Jie todėl ėmė labiausiai 
panašias į chininą medžia
gas ir spaudimu, kaitinimu 
ir įvairiais chemikai, sten
gėsi surikiuoti šių medžia
gų dalelytes-atomus į visiš-

kai tokį pat pavidalą, kaip 
kad gamtinio chinino mole-

Daug jie privargo ir nusi
minimų prikentėjo dėl ne
pasisekimų. Galų gale, sa
ko, na, pabandysime įpilt 
štai dar tos rūkšties į ban
domąją medžiagą, nors var
giai kas iš to išeis.

Bet išėjo tikras chininas, 
kuris nieku nesiskiria nuo 
gamtinio chinino!

Tačiau dirbtinio chinino 
dar tiek mažai tegalima la
boratorijoj pagaminti, kad 
jo dbza vienam žmogui lė- 
šuotų tūkstančius dolerių. 
Užtat Amerikos vyriausybė 
jau daro planus išvien su 
vaistų gamintojais įrengti 
dirbtinio chinino fabrikus; 

I o jie su laiku padirbs tiek 
chinino, kad jo pilnai užteks 
visiems, ir menama, kad jis 
bus pigesnis, negu gamtinis 
Javos salos chininas, kurio 
monopolija buvo holandų 
pelnininku rankose pirm ka
ro. N. M.

visų pirma išskyrė iš auko
to kraujo gumulėlių tokius1 
priešnuodžius, kurie kovojaĮ 
prieš tymus. Ir šis atradi
mas jau dikčiai patarnavo 
amerikiečiams. Juk pernai 
žiemą tris kartus buvo pra
dėjus siausti tymų epidemi
ja. Bet panaudojant iš krau
jo gautus priešnuodžius 
kaipo čiepus, buvo tyliai iri 
sėkmingai nugalėtos visos 
trys tymų epidemijos. Da
bar tie iš kraujo tirščių iš
traukiami priešnuodžiai yra 
daugmeniškai gaminami ir 
siunčiami ginkluotoms A- 
merikos jėgoms.

Tuo tarpu mokslininkai 
stengiasi išskirti iš kraujo 
gumulėlių priešnuodžius ko
vai prieš skarletiną, difte- 
riją, kokliušą, pažandės ir 

! kitas ligas.
Stebėtini Dalykai iš Throm- 

bino ir Fibrinogeno
Naujesnieji tyrimai paro

dė, kokius stebėtinus gydy
mo dalykus atlieka kitos 
dvi medžiagos, randamos 
kraujo plazmoj. Viena tų 
medžiagų yra fibrinogenas, 
antra thrombinas. Fibrino
genas yra savotiška balti- 
minė medžiaga, o thrombi
nas — raugalinis elementas. 
Kada jiedu susijungia sky
stime, tai gaunama fibri
nas, kitaip pasakius, sukre
kėjusi, sustingusi medžia- 

įga, pilna plonyčių plaušų- 
I valaknėlių, kaip ploniausių 
siūlelių. Ši kraujinė medžia- 

|ga - fibrinas stengiasi už- 
i tvenkti žaizdą, kad iš jos 
|kraujas nebėgtų.

Mokslininkai išskyrė iš 
kraujo plazmos thrombi na 
ir fibrinogeną ir pagamino

I miltelius iš vieno ir kito. O 
suleisdami vienus ir antrus 
miltelius krūvon skystime, 
jie padirba plėveles, putas ir 

'klijus, tarnaujančius opiau
sioms operacijoms daryti.

Bostono Brigham ir Vai
kų ligoninės suleidžia daik- 
tan į tam tikrą skystimą 
fibrinogeno ir thrombino 
miltelius, gauna iš jų fibri
ną, o iš fibrino padirba plė
ves, kurias uždeda ligoniam 
ant smagenų vietoj sunai
kintų gamtinių plėvių. To
kios dirbtinės plėvės yra 
švelnios, stiprios ir lanks
čios. Pamirkius jas vande
nyje, jos dailiai ir glaudžiai 
aplenkiamos viršum smage
nų. Laikui beinant, tos dirb
tinės plėvės pačios susigeria 
per smagenis į kraują, o 
tuo tarpu ilgainiui atauga 
kita gamtinė smagenų plė
vė.

Iš fibrino pagamintos pu
tos taip greitai sustabdo 
kraujo plūdimą, kad tikrai 
reikia stebėtis. Kada ner
vams daroma operacijos, 
veržiasi kraujas per daugy
bę mažyčių skylučių, kurių 
negalima užspausti. Bet kai i 
tik uždedama tąsiųjų fibri- į 
no putų, tuojaus kraujas 
nustoja bėgęs.

Newyorkietis
Putnam, garsus nervų 
rurgas, darydamas operaci
jas, naudoja tam tyčia ap
dirbtą vatą (oksiduota ce-' ,, .. „ .
liulozą), sumirkęs ją throm- 11
bine, kraujo plazmos sudė-,^ teplioti atynas žaizdas, 
tinėj daly j. Tokia thrombi- 
ne sumirkyta vata gali pasi
likti kūne ir po operacijos; 
ją paskui sugeria kūno sky
stimai ir nepakenkia svei
katai.

Sovietų Sąjungoje jau 
| kiek pirmiau atrasta, kad 
I raudonieji kraujo rutuliu
kai greitai gydo apkrėstas 
žaizdas, apdegimus ir votis, 

j tv™, Pernai tatai patikrino ir 
, • i newyorkieciai d a k t a r ai 

1- I John J. Moorhead ir L. J.
Unger. Jie pagamino iš rau
donųjų kraujakūnių tam ti
krą “maliavą”

Nuo tos kraujinės maliavos 
greitai praėjo pūliavimas, 
netrukus stebėtinai mažėjo 
skausmas ir daug sparčiau 
gijo žaizda.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

iekvie.no
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LICENSES 

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is 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 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 consumed 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 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 Stuyvesant Ave., 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
1615 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 I.aw 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 1597 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.

F1SC1IETTI BROS.
(Bowling & Billiards, Inc.)

57 Willoughby St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1594 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. 
CB 269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undent Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 — Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

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

98 Hill St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6011 has been issued to tho 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy Avenue, Ilorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS COHEN
613 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.

SAMUF.I. APPLEBAUM 
(S. A. Food Store)

1531 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.
437 Ridgewood Ave.,

VAUGHAN o
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
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.8027

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 192 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 484 has been issud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I41W at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., 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 I.aw at 
8828 — 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, 
DB 708 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 I.icense No. 
GB 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
384 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that. I.icense No. 
GB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al 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 1928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
1541 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 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control I.aw 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 1366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
133 — Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM MAN0WITZ
133 Reid Ave., 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 I.aw at 
107 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
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 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 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. 
GB 9372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
5417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FINN MONSEN
5417—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 253 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 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Liw at 
_40 • Broadway, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •
WILLIAMSBURG ROWLING CENTRE, INC. 
210 Broadway, 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 Igiw at 
181 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford. 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 I.icense No. 
GB 2536 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control I.aw 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 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho 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 I.icense No. 
GB 1927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER 
(Pop's Self-Service Dairies)

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5040 has been issued to the undersigned 
1o sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
4816 -t- 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB M. J. BJORNHOLM
1816 - - 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7410 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 I.icense 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 New 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 5011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
874 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

ANTHONY CRISCILLO
871 Nostrand Avenue, 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 107 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 7336 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 — 3rd Avenue, Ilorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATTEO LICCIARDELLO 
(Model Food Market)

4411 — 3rd 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 of 
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 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 MOLOD & JACOB ZUCKERMAN 
(M. & Z. Delicatessen)

7112 Bay Parkway, 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. 
EB 556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2814 West 36th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

HARRY SOBEL 
. (Harry’s)

2314 West 36th St.. 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 
471A — 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 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1193 Dean Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the ' 
premises.
MARIO EGRJNI & JOSEPH VENTURING 

Dean Bowling Academy
1193 Dean St.. Brooklyn. N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. : 
EB 519 has been issued to the undersigned j 
to sell beer, at retail under Section 107 of j 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at i 
61 Giaham Avenue. Borough’ of Brooklyn. 
County of Kings, to he 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
431 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense 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 Kings, 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 
134 Kingsland Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License. No. 
C 291 h^s been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
tho 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. 
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 ASSN.. INC.

755 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 845 has been issued to the undersigned 

> to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 

< 49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
\ County of Kings, to be consumed on the 
\remises.
\ ’ SAMUEL D. SHAGAN
4t\ Atlantic Ave., . Brooklyn, N. Y.

■ mi įsisuk

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 
G20 Canton Avenue. Borough of Brooklyn. 
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 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SHEVINSKY 
(S. & L. Delicatessen)

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

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. 
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 HOUGHTAI,ING & 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 
.’>160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 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 DIEFENBACH
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 
116 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
116 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo. Flatbush 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 500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw 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 
1405 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County o.f Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVE SNYDER
1405 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 Alcoholįc Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB .304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I>aw 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
861 Nostrand 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
39-11 Kossuth Place. 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 Ig»w at 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, INC. ■ 
1638 Pitkin Aye., 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 tlie undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw 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. I.icense 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 Cl:.rendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1417 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.

AVEDIS & 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 tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw 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 I.icense No. 
GB 9571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho 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 I.aw 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 I.aw at 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
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 I.aw 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. 
GB ■ 2015 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 HAUSOH
680 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

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 tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 2521 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at. 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GRANNEMANN 
(Nevin’s Delicatessen)

112 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 7 117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
419 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 1806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I.aw 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 l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
563 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut-Rate Dairy)

5G3 Nostrand Ave., - Brooklyn, N. Y,

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

SOI. PELLNAN
383 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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
7720 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus f am iii jų, ves
tuvių, kitokių

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control I.aw at 
1758 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9110 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 be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5713 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
pre.nises.

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 . 

su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri-

gydomi naujoviškais būdais 
kraujo ir šlapumo ištyrimai 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

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

(Isist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
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 2-8342

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|, greit suteiksi
me modernišką 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

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
Grikoniškais, 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

z geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

impor-Vietos 
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

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

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

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 7-16611 GREEN STAR BAR & GRILL i
± Lietuviškas Kabaretas E

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti
X užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, £
ĮjJ kad visados bus patenkinti.

* Pare Kiekvieną Šeštadienį
< ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. *
d* GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE J
* 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipki tSs pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE ia 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. 
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 No. 
EB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

ISIDORE STERN 
Bill’s Luncheonette

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
Crescent Bar & Grill

4718 — 4th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
188 Parkside Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CARISTI
1824 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

»

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby ;<iven that License No. 
GB 9384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
910 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAMIRO DISDIER
910 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
776 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
93’6 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn? 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1619 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN WERTHEIM
1619 Mermaid Ave., 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 the 
premises.

ISIDORE BARBAN EL 
Quality Grocery Stores

620 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

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 taw 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 Incense No. 
GB 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
4613-15 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO 
Dave’s Tavern & Rest.

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Butler Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE PRANO
145 Butler St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

JOSEPH MORONEY
4919 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
124 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE 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 CU1ANIO
2550 Coney Island Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
1967 Flatbush Ave., Brough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SIEGEL
1907 Flatbush Ave., 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 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
5822 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGNET GROCERS, INC.

NOTICE is hereby given that License No.
5822—4 th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FLORENCE BALCOF
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
436 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALLEXANDER ARDOL1NO 
American Coast Focal Stores

436 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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 the 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
5516—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE KASDON1S 
Clinton Coffee Shop

408 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DiROSA
193 Adams St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EUGENE LEINZ
1234 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG
37 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CARL BRUGMAN
195 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1.07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5612 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE & COSIMO MOR AN A 
J. Morana & Son

5612—8th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 1689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Irving Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MAIER
462 Irving Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL GILCHICK
446 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •*”

FRANK MURGALO
471 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section- 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 — 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
414 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 r-f 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
8704 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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 Beverage Control Law at 
1895 West 8th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES TOTO
1895 West 8th St.. Brooklyn, N. Y.
GB 13cmfwetaoibgkčjetaoincmfwypetaoivbgkč

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.

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)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 —• 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH 
(Gene’s)

8204 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

KARL KOENIG
7212 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CHARLES GREENBERG 
(Raydel’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 be consumed off the 
premises.

WILLIAM DREYER
6806 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5417 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6005 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■1811 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EINAR SIGURD DANIELSEN 
4811 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
4617 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
■1617 — 5th Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law al 
624 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOM ENIC SIMONE
621 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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
287 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2144 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 Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

11 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 917.3 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 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1 — East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1259 has been issued to the 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 the 
premises.

JOHN BACHMANN & 
WILLIAM J. BACHMANN

1601 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.
IhS 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 Control Law a.t 
L’i-I Greene Avei’ue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD W. MONBO
131 Greene Ave., Brojklyi., N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2-'79 has been is-cicd to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
963-5 1'ulton Street, f'ei'.ugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK zlNO
963-5 Fulton St., Eioopljn, 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'< 1 Flushing Avenue, Bott->wh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

R. MARCUS
10'U Flushing Avj , Pifoklyu, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 141b has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street. Borough <f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHVEl.l FR
207 Hull St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1680 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 Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KRISSOFF
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N®. 
GB 1796 has been issued tp 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 the 
premises.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

THE BALTIMORE & OHIO 
RAILROAD CO.

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y.

REIKALAUJA A

GELŽKELIŲ 
TAISYTOJAI

Tarp 18 iki 55 metų

Kreipkitės: G. J. GOOLIC
Gelžkelių Užvaizdą

Arti prie
NORTH SHORE RAILROAD 

PASSENGER TERMINAL 
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

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

TROKŲ MECHANIKAI(2) 
APŽIŪRĖJIMUI SKAIČIAUS TROKŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VALANDŲ.

POKARINĖ PROGA.
M. & M. TRANSPORTATION

46 EARL ST., NEWARK, N. J.
(164)

OPERATORIAI
Turret lathe. Naktim 10% priedo.

Kreipkitės asmeniškai 
PERMUTIT CO., 

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

PRIŽIŪRĖTOJAS
įi

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)

Atidengiama Vis Nauju, 
Stebėtinų Kraujo 

Paslapčių
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Kraujakūnių Milteliai 
Garsiosis Mayo Klinikos 

daktarai perdirbo raudo
nuosius kraujo rutuliukus į 
miltelius, kuriuos galima 
gerame stovyje išlaikyti, 
kol tik norima.

Vienas ligonis turėjo pen
kių colių pločio varikosinį 
skaudulį. Per 8 metus skau
dulys buvo gydomas visais 
žinomais ir galimais bū
dais, bet jis vis tiek negijo. 
Mayo gydytojai, pagaliau, 
pradėjo kasdien berti ant 
žaizdos tų kraujinių milte
lių, ir žaizda per 8 savaites 
visiškai sugijo.

Raudonųjų kraujakūnių 
milteliais jie barstė žaizdas 
po rankos ar kojos nupjovi
mo, krūtinės sužeidimus ir 
įvairias abelnai sunkiai gy
jančias žaizdas: ir atrado, 
jog visais atvejais raudonų
jų kraujakūnių milteliai ge
rai tarnauja ligoniams.

J. C. K.

LICENSES
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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 lie consumed off the 
premises.

CARL GAETANO ACCARDI 
29’28 Pitkin Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY WEITZMAN 
Ace Pure Food Market

7612—15th Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9775 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MAYERLE
1318 Avenue H, 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 Control Law at 
511A — Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE YATROFSKY
511A Avenue R, Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ 
KROVIKŲ

Tarpe 18 iki 55 Metų

Kreipkite!’ L. R. VAN HORN
Vagonų Agentas

pas
RAILROAD YARDS

PIER 6
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

VYRAI
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)

MATERIALŲ 
KRAUSTYTOJAI

IR

PAPRASTI DARBININKAI 
REIKALINGI

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
GERA MOKESTIS

BARRETT - CRAVENS CO., 
650 RAMSEY AVE., 

HILLSIDE, N. J.
UNIONVILLE 2-1597

(160)

ELEKTRIKAI 
ŠALDYMŲ 

KOMPRESORIAI
Šaldytuvų 

Mechanikai
APTARNAVIMO VYRAI

PATYRIMAS NAUDINGA
Būtinas Karo Darbas 
Visai Nauja Djrva, 

Pokarinis Užtikrinimas.

MOKAMA AUKŠČIAUSIOS
ALGOS

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BOWSER, INC.
MOBILE REFRIGERATION DIVISION 

38-32 54TH ST., 
WOODSIDE, L. L

I.R.T., B.M.T. subvėm, 52nd St. stotis, 2 
blokai į šiaurius. IND. subve GG lokalu, 

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

PEĖKURIAI 
APVALYTOJAI 

PAGELBĮNINKAI 
Priimami daliai laiko darbininkai. 

Naujos aukštos algos.
KREIPKITĖS 24-46 29TH ST„ 

ASTORIA, L. I.
ARBA ŠAUKITE RA. 8-8420.

(161)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA VIEŠBUČIO DARBININKŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrimas Nereikalingas 

Pastovus Darbas—Gera Alga 
Agentūrai Nemokama—Vakacijos

VYRAI
VIRTUVĖS DARBININKAI—VIRĖJAI— 

ABELNAM DARBUI—STALŲ PATARNAU
TOJAI—ELEVEITERIŲ VYRAI— 

PRIE PATAISYMŲ VYRAI.
MOTERYS

KAMBARIŲ T V A RK YTO JOS- ELEV EITE- 
RIŲ OPERATORĖS-STALŲ PATARNAU
TOJOS-—SKALBYKLAI DARBININKĖS— 
VIRTU V EI D A RB1NINK ĖS—TELEFON Ų 

OPERATORES
HOTEL PARK CENTRAL 

7th Avenue and 56th Street 
Kreipkitės į Personnel Ofisą: Mr. Sunshine 

9 iki 5 P.M.
Iš būtinų dalbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

VIRTUVĖS DARBININKAI
VISIEMS DEPARTMENTAMS 

ŽYMIAM KLIUB'UI
MR. DUPLIN, 

175 WEST 58TH ST.
.(160)

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

STILLWELL 4-8166 ar kreipkitės į 
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.
__________________________________________ (160)

MARŠKINIŲ OPERATORIAf 
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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
MAŠINOM PROSYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

POKARINĖ ATEITIS

PHOEBE SNOW 
CLEANERS & DYERS,

90-0S ASTORIA BLVD., 
JACKSON HEIGHTS, L. I.

(162)

AMERICAN AIRLINES 
REIKALAUJA MECHANIKŲ

Prie sekamų darbų j LaGuardia Field:

PLOKŠČIŲ METALO MECHANIKŲ 
ORLAIVIŲ MECHANIKŲ 

MAŠINISTŲ 
RADIO MECHANIKŲ 

PURŠKIMU MALIAVOTOJŲ

Pradžiai alga: 65, 75, 80, 85, 90 centų, 
$1 į valandą, remiantis praeities patyrimu.

48 valandų savaitė

BATERIJŲ MECHANIKAI 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

Pradinė alga: 65, 75, 80, 85, 90 centų, 
$1 į valandą, remiantis praeities patyrimu.

48 valandų savaitė

Laikomasi visų WMC taisyklių

Kreipkitės į
AMERICAN AIRLINES, INC., 

103 E. 41st St., N.Y.C.
tarp 9 A.M. ir 5 p.M.

(šeštadieniais iki 12:30 P.M.) 
__________________________________________ (162)

25 VYRAI, TUOJAU
Dailydės, stogdengiai, mechanikai; taipgi dar
bai pagolbininkams, apskritų metų darbai bū
tinoje pramonėje, su didele darbi) pratęsimo 
programa jx> karo; mūsų vyrai uždirba pui
kiausias algas ir bonus todėl, kad nuolatinis 
darbas ; pilna apdrauda ; duodama visi įrengi

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

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

(161)

INDŲ ATĖMĖJAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

GERA ALGA, TIPAI.
MR. DUPLIN

175 WEST 58TH ST.
 (160)

OPERATORIAI
Prie Gręžimo Preso.

Dienom ar naktim. 10% priedo už naktinį 
darbą. 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)

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

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.
(X)

VYRAI
Pardavimui užkandžių Newarko Ball Park 
laike naktinių gėmių ir sekmadieniais; eks

tra pinigai, lengvas darbas. Kreipkitės
RUPPERT STADIUM. NEWARK, N. J., 
Matykite Mr. Kaufman arba telefonuokite

MA. 3-2874.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

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

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.
__________________________________________ (X)

OPERATORĖS
ant korsetų. Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

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

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

MERGINOS 18-35
Patyrimas Nereikalingas 

40 Valandų
5 Dienų Savaitė

KREIPKITĖS
A. & P. WAREHOUSE 

5910 Decatur St. 
Ridgewood, Brooklyn.

(164)’

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
4 P. M. IKI 12:30 A. M.
Patyrusios prie Singer ir 

Double Needle mašinų.
Taipgi merginos bendram darbui.

Patyrimas nereikalingas.
10% EKSTRA BONAS

INTERNATIONAL FLOUNCING CO.
352 Fourth Ave., 7th Floor

________________________________________ (162)

VINIŲ GALVŲ NUSTATYTOJOS
Patyrusios

Nuolatinis Darbas; Ge^a Alga
METROPOLITAN BUTTON CO.

270 West 38th St.
(162)

OPERATORĖS 
ant diržų. Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

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

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

VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ
Kuri nori gerų namų. Namų priežiūros dar
bas prie mažos šeimos. 1 vaikas. Praleisti 
vasarą Long Beach’e. Algą nusistatysime.

Atskiras kambarys.

ŠAUKITE LONG BEACH 999 
(ant mūsų kaštų) 

Ar rašykite:
MRS. J. ZERIN.

327 E. WALNUT ST.,
LONG BEACH, L. I.

(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)

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

viam darbui. Veikli laiškų dirbtuvė.

MR. L. ZOREK,

J. A. WANT
122 —5TH AVE.

(160)

VALYMUI MOTERYS
OFISUOSE 

NAKTIM, 6 -12.
Stiprios ir nuolatinės.

MICAMOLD
1087 FLUSHING AVE., 

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

(161)

SKALBYKLAI DARBININKĖS visiems dc- 
partmentams. Puikiausia alga. 5 dienos. 

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

__________________________________________ (164)

MERGINOS 
VIRŠ 18 

BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
ADDIS MFG.

571 LIBERTY AVĖ., B’KLYN
(Arli Van Sielon L. Stoties)

MOTERYS
Abelnas kateteri jos darbas. Nuolat. Pilnam 
laikui dieninis darbas. Taipgi daliai laiko.

THOMAS EDISON PLANT, 
51 Lakeside Ave., 

West Orange, New Jersey
r(165)

REIKIA MOTERŲ
Būtinas Karinis Darbas 

Lengvas fabriko darbas 
48 VALANDŲ SAVAITĖ. 

$28 J SAVAITĘ 
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)

PAGELBININKĖS
Pakavimo įstaiga. Kreipkite!

STAHL-MEYER, *NC.,
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. (į6q)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

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.
6 P.M. IKI 0 P.M. 

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y. , ar
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Now Yorko^^^žinioi
Padėkite Lietuvos Žmo
nėms Darbu Drabužiu !

Centre |
Lietuvos Žmonėms Drabužiu 

Centre, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne, šiomis dienomis yra 
daug ir skubaus darbo. Atvež
ta daug drabužių iš valytuvės. 
Juos reikia pataisyti šiandien 
ir ryt. Komitetas.

Mūs Draugės 
Atostogose

Juozas Sprainis 
Ligoninėje

Pirmadienis, Liepos 10, 1944

Av Jūsų Kišenfai Iškralinėti

Atostogauja
Mrs. Balažentis, Laisvės kai- 

minka, taipgi jos dukra ir žen
tas T. Slapšiai su šeima ato
stogauja LeVandų vasarvietė
je, Rocky Point, L. I.
. Toje pat apylinkėje savo pa

silsiu savaitę leidžia ir p. Ši
mėnas su šeima. Šimėnas, kaip 
ir kiti kriaučiai, uždarė savo 
šapą savaitei atostogų. Ilsisi 
visi darbininkai, ilsisi ir jis 
pats.

Grįžo Būrys Invazijos 
Jurininkų

New Yorkan pereitą penkta
dienį pribuvo 119 jūrininku, 
vežusiu reikmenis ir kariškius 
invazijai Francijon. Jūrinin
kams suruošta draugiškos, en
tuziastiškos sutiktuvės Jūrinin
kų Unijos centre, New Yorke.

Iš to būrio 15 pirmu kartu 
sužinojo, kad jų namuose bū
ta jaunosios gcntkartės invazi
jos, tapę tėvais. Vieną iš jų 
prieplaukoj pasitiko žmona su 
dviejų metų dukrele, kurios jis 
dar nebuvo matęs.

Veik visi iš jų daug ko ma
tę, daug pergyvenę. Bet links
mi ir pasiryžę vėl plaukti į 
tuos pačius pavojus. Jie pasi
ryžę visuotinai ir galutinai su
naikinti fašizmą, šio karo ir 
kančių žmonijai suruošėją.

Užmušė Kūdikį už 
Verksmą

Elmer Wagner, 20 m., prisi
pažino užmušęs 3 savaičių 
dukrelę, kad sustabdyti verks
mą. Policijai jis pasakojęs:

“Kūdikis verkė ir verkė. 
Tas mane labai sunervino. Aš
kumščiu kelis syk smarkiai su
daviau jai į šoną iki nustojo 
verkusi.“

Paskui jis nuėjęs gulti ir 
išmiegojęs iki ryto. Ryte mer
gytė rasta mirusi, žmonai už
draudęs pranešti poliicjai. Kū
dikį patys palaidoję prie tele
fono stulpo, Bellmore. L. I.

NEBŪKITE

Anastazija Buknienė vieši 
pas savo sesutę Oną San d ars, 
Marlboro, N. Y. Atostogų pro
ga pas sesutę kiek pasilsės (o 
gal ir neilsėsis) ir uogų pa
rinks. Mat, jos sesutė-švogeris 
farmeriauja, o dabai- juk pati 
uogų rinkimo darbymetė, sun
ku bus iškęsti pavėsi au j ant, 
kada gražios uogos prašyte 
prašosi renkamos.

Linkime Kastutei ne tik 
smagiai uogauti, bet ir pasil
sėti. O pasilsio ji užsipelnius. 
Ji yra narė Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto ir atbūna 
savo vakarus Drabužių Centre. 
Veikia Liaudies Teatre ir dai
nuoja Aido Chore. Taipgi pri
šoka talkon ir darbščiajam Mo
terų Kliubui. Ir visa tai po die
nos triūso darbavietėje.

★ ★ ★
Ona Depsienė, Lietuvių Mo

terų Apšvietus Kliubo iždinin
kė ir mezgėjų sekretorė Brook- 
lynui ir apylinkei, buvo išvy
kus pasilsi u i Į savo vasarvietę 
kur nors Long Islande. Kada 
mes, mieste, skundžiamės, jog 
dėl šilumos negalime miegoti, 
vasarvietės gyventojos skun
džiasi, kad naktimis joms rei
kia užsikloti su stora kai d ra.

Su Depsiene atostogose bu
vo ir jos duktė Albina,

Draugė.

Cenzoriai Apkapoję 
Fašistų Propagandą
Paskilbęs ragangaudis vals

tijos senatorius Coudert nusi
skundė, kad radio stotis 
WMCA apkarpius jo prakalbą. 
Jis ją buvo pasiruošęs sakyti 
New Yorko apskričio legijo- 
nierių konvencijai. Jo prakal
ba perduota radio bangomis iš 
konvencijos viešbutyje Penn
sylvania.

Išbrauktosios vietos yra Hit
lerio per dešimtį su virš metų 
kalbėta ir dabar tebekartoja- 
ma maldelė prieš Sovietų Są
jungą. Jis taipgi puolė visą ko
munistinį judėjimą ir visą pro- 
gresyvišką, demokratinį, prieš- 
fašistinį judėjimą.

Ragangaudis niekinimą mū
sų talkininkės Sovietų Sąjun
gos pavartojo konvencijoj po

Ketvirtadienį, liepos 6 d., 
pasidavė operacijai Juozas 

j Sprainis, brooklynietis, gyve-! 
I nantis 1129 Voorhies Ave. Jis' 
'randasi Harbor ligoninėje,} 
į Cropsy Avė. ir 32nd Street, I 
Brooklyne. Lankymo valau-} 

j.dos: Kasdien nuo 2 iki 3 :30 j 
'dieną ir nuo 7 iki 8:30 vaka- 
! rais. Kambarys 303.

Juozas Sprainis išgulėjo na- 
i mieje 6-šias savaites pirm, ne- 
i gu prisiėjo padaryti jam ope
racija. Jis yra LDS narys, taip-Į 
gi ir dienraščio Laisvės pre-į 

' numerate rius.
į Drg. Sprainis būtų labai• 
i linksmas pamatyti savo drau-1 
j gus ir pažįstamus laike jo bu-| 
I vimo ligoninėje. Taipgi linki-i 
j me jam greitai pasveikti ir vėl 
1 grįžti į dalyvuma su draugais.

L. K. B.
I

_____________

i Pirmą Sykį į 5 Metus 
Gavo Atostogas '

I ---------- Į
Korporalas Albert Vilkas, 

!sūnus Onos ir Mykolo Vilkų,! 
■120 No. 4th St., Brooklyn, 
; praeitų švenčių proga buvo 
parvykęs 10-čiai dienų aplan- 

} kyti savo tėvus ir draugus. Jo 
} atostogos buvo pirmos per vi- 
' sus penkis metus jam esant 
} tarnyboje. Išvyko vėl atgal sa- 
I vo paskirtin 4 dieną liepos.

Korporalas taipgi turi savo 
j penkis brolius, tarnaujančius 
j Dėdės Šamo karinėse jėgose: 
' vienas yra inžinieriumi o kiti 
keturi pėstininkų daliniuose.

Alberto tėvai yra Laisvės i 
i skaitytojai.

Albertas sakė, kad smagiau- 
i sį tarnyboje laikotarpį teko 
j praleisti einant savo pareigas 
i Panamoje.

C eros kloties visiems bro- 
. liams Vilkams ii- laimingai su- 
! grįžti pas saviškius karą lai-j 
įmėjus. Rep.j

Žymus ir Geras Radio
j

Komentatorius Girdi
mas Vakarais

užbaigimo radio prakalbos. 
Prie to jis dar pridėjo didelę 
dožą atakos ant mūsų vyriau
sybės įstaigų, kam jos nepri
taria fašistų propagandai, ži
noma, jis pats savo kalbos ne-! 
vadino fašizmo propaganda, 
bet šimtaprocentiniu ameriko- 
nizmu. Rep.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDI SOL 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.

William S. Gailmor dabar 
girdimas iš stoties W11N 5 va
karus per savaitę, pradedant

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 — paira 
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.

NATŪRAI 
HERBS IN ftox

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 
pairusių 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—41»t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y. rius.

Franciįos Generolas De- 
Gaulle Atvyks 

New Yorkan
Prancūzų patrijotas genero

las deGaulle šį pirmadienį, lie
pos 10-tą, atvyksta New Yor- 
kan. Pribus tiesiai iš Washing
ton©, kur jis buvo šiltai sutik
tas mūsų prezidento Roosevel- 
to ir vadovaujančių kariškių.

Stampos ir Punktai
Raudonos ir mėlynos stam- 

pos pasilieka tos pačios ir to
liau :

Raudonos: A8 iki Z8, kož- 
na po 10 punktų. Su štampo-1 
mis tebeperkama jautienos 
stoikai ir roasts, aviena, svies
tas, sūriai, kenuotas pienas.

Mėlynos: A8 iki Z8 ir A5, 
visos po 10 punktų. Su .jomis 
perkame kenuotus vaisius ir 
daržoves.

I
Cukraus: Stampos 30, 31, 

32 ir 40 kožna tinka pirkti po 
5 svarus cukraus.

Batams: Lėktuvinės stampos 
1 ir 2 trečioj knygelėj.

i

Didiesiems Veiksmams?£

Tai ši yra ta išmušta paskutinė valanda per visą pasaulį. Tai didysis žygis, 
kurio mes taip ilgai laukėm. Dabar jis įvyko su puikiu pasisekimu.

Dabar laikas susiveržti diržus. Kišenini turi būt iškrapštinėti. Amerikiečiai 
iki paskutinio žmogaus turi išsispausti iš savęs tiek dolerių kiek jie nesitikėjo iš- 
galėsę.

U. S. iždui reikia $16,000,000,000 tuojau, dabar! $6,000,000,000 vien tik iš in
dividualų. Išeina daugiau kaip po $100 iš kiekvieno algą užsidirbančio žmogaus 
šioje šalyje! Mes turėsime padvigubinti tą, kiek jau esame

Tik parodymui jums šio vajaus rimtumą mūsų Valdžia 
sako — Tai galimas daiktas, jog tai mes esame pašaukti prie 
didžiausių pastangų prie kokių dar niekada anksčiau nesame 
buvę reikalaujami atlikti!

Nekliudykime savo kariams, kurie dar t^iri prieš savo akis 
bjauriausius, kruviniausius mūšius.

Pirkite Bonus taip jausdamiesi, jog mūšiai priklauso nuo 
Jūsų'. Nes Taip Yra.

pirkę pereitu kartu!

8actMe rffratf- BUY MORE THAN BEFORE
Šio atsišaukimo vietą apmokėjo

H I-II AT, 184 WEST 54th ST., BAYONNE, N. J.

Policijai Daug Rūpės 
ties Dėl Tos Vagystės

kad papildyta policijos stoty- gaiš,
je, kur sueina apie 1(H) policis
tų. Išvogta iš saugiosios šėpos ta, tad manoma, kad tarp sto- 
$665.25 karo bonais ir pini-, ties namiškių atsirado vagis.

policistų sudėtais pirki
mui Bonų. šėpa nebuvo išlauž-

pirmadieniu, baigiant penkta
dieniu. Pradžia 9 vai. Jis taip 
pat girdimas po senovei sek
madieniais 1:15 po piet, iš tos 
pačios stoties. Kalba po 15 mi
nučių, v

Gailmor yra ilgametis mažų
jų tautų ir grupių draugas, di
dis demokratijos mylėtojas, fa
šistų ir jų sėbrų numaskuoto- 
jas. Jisai pirmutinis numaska- 
vo Jugoslavijos prisimetė lio 
Michailovičiaus tikrą pobūdį ir 
iškėlė jugoslavų vadą Tito. Iš 
pradžių ne visi permatė jo aiš
kinimo tikrumą, bet šiandien 
jo iškelta tiesa apie Jugoslavi
ją pripažinta visame pasauly
je.

Gailmor ypatingai daug ga
lės pasakyti ir Lietuvos klau
simu. Jisai per kelis metus gy
veno Lietuvoje ir asmeniškai 
pažinojo daugelį buvusios 
Smetonos valdžios žmonių, ži
nojo valdymo sąlygas. Taip 
pat asmeniškai pažinojo daug 
Lietuvos demokratiškų žmonių, 
daugelį rašytojų, švietėjų, da
bar esančių Tarybų Lietuvos 
vyriausybės pareigūnų. Jam 
asmeniškai žinomos daugelis 
tų vietų, į kurias dabar įmar- 
šuoja pergalinga Raudonoji 
Armija ir jos lietuviškieji pul
kai.

Ir abelnais pasaulietiškais 
klausimais jo paduodami fak
tai įdomūs, kalba graži ir la
bai aiški.

Galima tikėtis, jog savo pro
gramose Gailmor pasakys ir 
apie Lietuvą daugiau, tiksliau, 
negu kuris kitas komentato-

MARIAN ANDERSON
. . .... . . . ižvaigždžių po žvaigždėmis 

koncerte Lewisohn Stadiume 
šio pirmadienio vakarą, liepos 

1 O-tą, dainuos pasaulinio mas-Į 
to solistė Marian Anderson. 
Jos balsas, kaip išsireiškė tū
las žymus muzikas, yra tik 
vienas balsas gentkartėje.

Atsitikime lietaus, ši pro
grama bus nukelta į sekamą 
giedrą vakarą.

■ Stadiumas randasi prie 
138th St. ir Amsterdam Ave. 
Koncertai būna kas vakarą, 
8 :30, dalyvaujant simfoniškai 
orkestrai ir svečiams daininin
kams ir muzikams.

Įžangos nedidelės, po 25c ir 
50c.

Daug yra buvę New Yorke i 
vagysčių, bet vargiai kuri ki- į 
ta bus davusi policijai tiek! 
galvosūkio ir rūpesčio, kaip j 
viena iš paskiausių. Ji papil-■ 
dyta kada nors gale užpereitos i 
savaites, švenčių laikotarpiu. |

Ta vagystė blogiausia dėl to, I

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius bu naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ATJLEY3

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Klausytojas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Oi LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

' '* x CAinXTTKTtZ* aSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

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 ILK.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas j vyks tre
čiadienį, liepos 12 d., 7:30 v. v. Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo namo, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. — Valdyba. (160-162)

LIETUVIŠKAS

TRAKT YRIUS 
į (VALGYKLA IR ALINE) į 
I Didelis pasirinkimas visokių | I Vynų ir Degtinės j
i Kasdien Turime I

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat ;
| Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn

fįfl >«•»< i w 11 i»< ■■■ r aim t> tt-——a t vmm <

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770 

L==.-==;--,.—--- , • t—

VALANDOS:

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

• 13750
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B.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

(Shalinskas)

FUNERAL HOWIE
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

haoiwh U 
y 

1495° \
$20.00

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




