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Pavasaris Jau Čia! . . .
Kaip Kas Jo Laukia?
Ar Gegutės Lietuva Laukia?
Devyni Mėnesiai.

Rašo R. MIZARA

Rytoj, reiškia, kovo 22 d.t) 
oficialiai prasideda pavasaris. 
Tą dieną yra susilyginimas 
dienos su naktimi. Nuo dabar 
jau diena darysis ilgesnė už 
naktį, saulutė vis aukščiau 
kops į viršų, oras šiltės, visa 
gamta atgims.

Medžiai pradės dabintis ža
liais lapeliais ir žiedais; lau
kai ir pievos sužaliuos, gėlės j 
sužydės ir prakvips.

•Pavasaris! Pavasaris! Koks j 
gražus šis metų bertainis! 
Kaip jo visi laukia, kaip jo vi-Į 
si pasiilgsta! Kaip negalima1 
būtų be jo gyventi! . . .
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Bet šiemet pavasaris 
laukiamas ne ta prasme, 
metų pavasaris, visi sako,

yra
Šių | 
tu- j 

ri pasirodyti skirtingomis ver-i 
tybėmis. šiemet pavasarį tiki-

Sovietai Laimi Leningrado, 
Smolensko, Ukrainos ir 

Krimo Frontuose

Pr^židentas Įsakė Jie Galės Būt Skiriami į
MacArthurui Ofen
syvą prieš Japonus

Būtinus Darbus ir Šalies 
Saugojimo Pareigas

Maskva. — Šturminė So
vietu kariuomenė su tan
kais ir pėstininkais iš miš- 

masi matyti tokiu mūšių karo ko staiga užpuolė vokiečius 
frontuose, kokių pasaulis dar vienoje dalyje 
nebuvo matęs!

Kiekvienas jaučia, kad 
pavasarį Hitleris paleis dar-; 
ban savo pekliškas karo jėgas.

siųsta iš Francijos vasario 
mėnesį, prarado daugiau 
pusę savo karių. Raudon
armiečiai ten neatlaidžiai 
naikina apsuptą 16-tą vokie
čių armiją.

Smolensko p r o v i ncijos 
fronte, tarp sniego audrų ir 
didžiulių pusnių, siaučia 
nuožmios, atkaklios kauty
nės, ir Sovietai atkariavo 
vieną vokiečių aptvirtintą 
aukštumą. Vokiečiai pabė
go, palikdami savo kanuo- 
les.

Raudonoji Armija ir or
iai vynas naikina nacius, ap
suptus Rževo, Viazmos ir 
Gžatsko srityse.

Ukrainos fronte Sovietų 
kariuomenė persigrūmė per 
vieną upę.

Krime raudonarmiečiai 
atkariavo dar vieną aukš
tumą ties Sevastopoliu.

Vokiečiai ištisu frontu 
kontr-atakuoja, bet Sovie
tai atmuša visas kontr-ata- 
kas ir nuolat stumia juos 

r šj pavasarį-pradėtų vokiečių Jaeger divizija, at- atgal.

Kur jis jas paleis, kuria kryp- P^t žygiu

! Leningrado 
fronto ir atėmė iš priešų 
vieną tarpą geležinkelio su 
stočia, kur tas geležinkelis 
susijungia

sunaikino

su kitu. Tuom 
raudonarmiečiai 
šešiolika naciųtimi, niekas nežino. Bet užten

ka, kad paleis, nes jos yra pa- fortų.
Partizanai kovotojai at

griebė šešių tūkstančių ket
virtainių mylių plotą į vaka
rus nuo Leningrado. Sovie
tų kariuomenė grumiasi vis 
pirmyn į vakarus tarp Le
ningrado ir Tichvino, užim
dama vieną apgyventą vietą 
po kitos.

Nelaisvėn paimti vokie
čiai Starosios Russos' srity
je, į pietus nuo Ilmen eže
ro, liudija, kad ten jau žu
vo 45 procentai 225-tos na
cių divizijos, kuri buvo at
gabenta iš Francijos pabai- 

—" Ilgoje sausio mėnesio; o 5-ta

ruoštos.
Raudonoji Armija, be abe

jo, žinos, kaip su Hitlerio jė
gomis apsidirbti Rytų Fronte. 
Raudonoji Armija jau davė 
Hitleriui tokią pamoką, kokios 
jis nėra niekur gavęs.

Bet Hitlerio bestijų paverg
tosios tautos trokšta, kad šį 
pavasarį ne Hitleris atidarytų 
frontą, bet Jungtinės Tautos 
prieš Hitlerį!

Visa Europa trokšta, kad 
Anglija ir Amerika atidarytų 
antrą frontą Europoje, kad 
anglai ir amerikiečiai iš vaka
ru, o raudonarmiečiai ; 
rytų dar C 
naikinti hitlerizmą ir kad jis 
greit būtų sunaikintas, 
pasiutęs šuo!

Vargą ir priespaudą kenčia 
Lietuvos žmonės šį pavasari

VOKIEČIU MISIONIERIAI NAUJOJ GUINEJOJ 
VEDA JAPONUS PRIES ANGLUS

nelaukia gegutės užkukuo-1 Melbourne, Australija.
Vokiečių liuterių misionie
riai rodo kelius japonams 
įsiveržėliams ir veda juos 
tarp skardžių kalnų ir pai
nių miškų saloj Naujojoj 
Guinejoj, linkui uosto Porto 
Moresby, kuris stovi tik už 
325 mylių nuo Australijos 
žemyno.

Naciški misionieriai taip
gi nurodo japonams anglų

siant; jiems svarbiau, kad grei
čiau j Lietuvą sugrįžtų Raudo
noji Armija, kurioje tūkstan
čiai lietuvių tautos sūnų ka
riauja. Jie laukia, kad juo 
greičiau būtų išlaisvinti iš hit- 
lerizmo okupacijos, pasimoju- 
sios lietuvių tautą sunaikinti.

Visame pasaulyje šį pavasa
rį vis daugiau ir daugiau bal-

sunaikinti dar šiais metais! Į
talką tarptautinei fašizmo bes- orlaivių stovyklas Markham 
rijai, fašistinei Ašiai palaužti klonyje.
i »« 4 1 n iri i !ir ją palaidoti!

Ofensyvas! Ofensyvas!...
Su pavasariu, su atgimstan

čia gamta, privalo atgimti 
kiekvienas antifašistas, kiek
vienas Hitlerio priešas. Su pa
vasariu privalo stoti į kovą 
dar nauji milijonai žmonių 
tam, kad pasaulis būtų juo 
greičiau išlaisvintas ir taika 
žmonijai užtikrinta!

Rytoj sukanka lygiai 9-ni 
mėnesiai, kai Hitleris pasalin- 
gai užpuolė Lietuvą ir visą So
vietų Sąjungą.

Devyni mėnesiai! O atsimin
kim, buvo žmonių (ir dargi 
mokytų!), kurie skelbė, būk 
Hitleris užkariausiąs Sovietų 
Sąjungą per devynias savai
tes !

Kur jie šiandien ? !

Australija, japonų. Gen MacArthur sa*Į 
kė: seveltas kovo 19 d. išleido [reikia šalies

“Jungtinių Valstijų pre-įsakymą, kad balandžio 27[bams. Jie taip pat galės būt
------L./.! -----------1 prasi-d. turi susiregistnioti, pagal skiriami į šalies sargų bū-

ADELAIDE,
kovo 20. — Generolas Doug
las MacArthur, Jungtinių ridentas Įsakė man i . .......     , ______  r ___ ____
Tautų komandierius Aus- laužt per japonų linijas ir Parinktinės Tarnybos Įsta- rius ir į Civilių Apsigynimo 
tralijoj ir Pietvakariniame vykt iš Corregidoro i Aus- 
Pacifike, pareiškė, jog pre- • trali.ią, kaip kad aš supran- 
zidentas Roūseveltas isakė suorganizuot Amerikos registracija daroma tik-,valandos ryto ir 9 valandos

* f tAni I r* i v n _ 1 _ __________ ___ 1 *   i. . 2 ~ 4-. - . . ««« « 4-

Washington. —Prez. Roo-|pramones, kur jų labiausiai 
. _  L.. _ 12 2. IT-il j gynimo dar-

tymą, visi šioje šalyje vyrai pareigas.
nuo 45 iki 64 metų amžiaus, i Balandžio 27 d., tarp 7

jam suorganizuoti anieri- ofensyvą prieš Japonija.
“Pirmučiausias to tikslas

kiečių ofensyvą prieš .Tapo- vra atliuosuot Filipinus. Iš
niją “vyriausiai tuo tikslu,” 
kad atliuosuot Filipinus nuo

ten aš atvykau per priešų 
linijas, ten aš ir sugrįšiu.”

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 19. — Karo departmentas šiandien 

išleido tokį pranešimą:
Burma: Vyriausias chinų komandierius Chiang Kai- 

shek paskyrė Jungtinių Valstijų armijos Įeit, generolą 
Josephą W. Stillwellį komandierium-Penktos ir šeštos 
chinų armijų, kurios veikia išvien su anglų jėgomis 
Burmoje.

Australia: Kovo 17 d. didieji Amerikos armijos bom- 
banešiai padarė užpuolimą ant japonų užimtos orlaivių 
stovyklos Kupange, saloje Timor; keliomis bombomis, 
pataikė į lėktuvų aikštę ir sužalojo įrengimus.

Hitleris Pasišaukė
Pagalbon Pavarytus

Savo Generolus

Penktadienį anglai - aus
tralai jau pradėjo pastoti, 
kelią japonams toj saloj ir 
įvyko susikirtimų tarp žval
gų.

Kol japonai įsiveržė į 
Naująją Guineją tai austra
lų valdžia nekliudė tų mi
sionierių, kurie yra natura- 
lizuoti Anglijos ir Ameri
kos piliečiai. Paskui jie pa
bėgo į kalnus ir miškus pa
dėt japonams prieš anglus.

Anglai, padarydami kra
tas, rado vokiečių misionie
rių patalpose slaptus, toli 
siekiančius radijo prietai
sus, nacių - japonų vėliavas, 
fašistinius kaspinus ir kitus 
pasiruošimus sveikint japo
nus, kada jie užirųs tą salą. 
Pasirodo, kad savo vedamo
se mokyklose tie misionie
riai taipgi mokino vaikus 
sveikint Hitlerį.

Amerikiečiai Sužeidė 
Japonų Šarvuotlaivi

Melbourne, Australija, ko
vo 20. — Didieji Amerikos 
bombanešiai sužeidė dar 
vieną stambų Japonijos šar
vuotlaivį ties R.abaul uostu, 
saloje New Britain.

siu sumobilizuot vyrų jėgas, vakaro turės užsiregistruot 
kad “užsitikrintume galuti-j visi vyrai, kurie gimė 1877 
ną ir pilną pergalę prieš m. balandžio 28 d. ar po tos 
Jungtinių Valstijų priešus.” į dienos ir 1897 m. balandžio 
kaip sako prezidentas. i 17 ar pirm tos dienos. To-

Jiem registruojantis, bus kia pat registracija bus 
pažymima, kokį darbą kuris Amerikos teritorijose — A- 
geriausiai moka, kuom jis.laskoje, Hawaiiuose ir Pu
iki tol užsiėmė, ir t.t. Tatai įerto Ricoj.
žinant, valdžia galės tiks-j Skaičiuojama, kad viso ta 
iliai paskirti ir tvarkiai per-[dieną bus suregistruota 13 
kelti darbininkus į tokias milionų vyrų.

Kiek Anglai Padarė 
Nuostoliu Fašistų 

Laivam ir Orlaiviam

registracija bus

CHARKOVE NACIAI DEGINĄ SAVO SANDELIUS;
JIE TEN ESį FAKTINAI APSUPTI

Maskva, kovo
Raudonarmiečiai 
apsupo vokiečius Charkove, 
didžiausiame pramonės 
mieste Ukrainoje.

20 d. — 
f a k tinai

buvo atstatę prievartos day- 
bu daugybės vietinių darbi
ninku.

Charkovas visomis pusė
mis apgultas raudonarmie
čių, apart spragų vakari
niame ir šiaurvakariniame 
jo šonuose. Pro vakarinį 
miesto šoną eina geležinke-

“Baisūs mūšiai, be atlaidos, 
be sustojimo nei vienai dienai, 
nei vienai valandai Rytų Eu
ropoje tęsiasi per devynis mė
nesius 2,000 mylių ilgumo 
fronte; mūšiai, kurie savo 
fronto ilgumu, savo intensyviš- 
kumu, mūšiuose dalyvaujančių 
žmonių skaičiumi ir karo me
džiagų naudojimu neturi sau 
lygių istorijoj.” *

šitaip sako SSSR ambasado
rius Maksimas Litvinovas. Jis 
reikalauja atidaryti naują 
frontą Vakarų Europoje. Tuo-

Washington. — Vienas 
senas prekinis Amerikos lai
vas šūviais iš kanuolės nu
skandino užpuoliką fašistų 
submariną.

London. — Girdėta, kad 
Hitleris siūlo Turkijai’ Sy- 
riją už praleidimą nacių ar
mijos per Turkiją prieš an
glus Viduriniuose Rytuose.

Bombardavo Japonu 
Dramblius Burmoje 

____________ i

Chungking, kovo 20. — 
Liuosnoriai amerikiečiai la
kūnai bombardavo tūkstan
čius dramblių (slonių), ku
riais japonai gabeno sau ka
ro reikmenis iš Thailando į 
Burma.

Kurie drambliai išliko gy
vi, tai nusigandę išbėgiojo 
į visas puses.

Australija. — Japonų or
laiviai dar du kartu bom
bardavo anglų prieplauką 
Moresby, Naujojoj Guine
joj.

Stockholm^ Šved. — Na
ciai Norvegijoj suėmė dar 
tuzinus Norvegijos profe
sionalų, seimo atstovi! ir vi-

met Hitleris būtų greit pakep
tas.

Tokiam ambasadoriaus rei
kalavimui pritaria milijonai 
Anglijos ir Amerikos žmonių, suomenės veikėjų.

Berne, šveic. — Praneši
mai iš Berlyno rodo, jog 
Hitleris sušaukė pasitart 
apie karo vedimą tuos ge
nerolus, kuriuos jis pernai 
gruodyje buvo pavaręs iš 
komandos. - Tada Hitleris, 
pašalindamas generolą feld- 
maršala Waltheri von Brau- v 
chitschą, vyriausią koman- 
dierių, perėmė aukščiausią 
komandą į savo rankas ir 
pareiškė, kad jis pats vado
vaus karui “pagal balsą vi
dujinio savo įkvėpimo.”

Bet kai Hitlerio “įkvėpi
mas” privedė nacius prie 
dar didesnių nelaimių so
vietiniame fronte, 'tai jis 
dabar pasikvietė visus pa
valytus generolus tartis — 
generolą von Brauchitschą, 
gen.. Heinzą Guderianą, bu
vusį tankų komandierių; ge
nerolą Karlą von Runds- 
tedtą, buvusį Ukraino'š fron
to komandierių; feldmarša
lą gen. Fedorą von Bocką, 
ir kt.

Hitleris taipgi parsikvietė 
gen. feldmaršalą Erwina 
Rommelį, fašistų komandie
rių Libijoj, dalyvaut išdirbi- 
me planų naujiems karo 
veiksmams.
PRAKIŠDAMAS SOVIE
TUOSE, HITLERIS GAL 

MESIS Į KITĄ PUSĘ 
Rommelio pašaukimas į 

Berlyną, kaip spėjama, gali 
reikšt, kad Hitleriu, nesiti
kėdamas laimėti prieš So
vietus, galvoja šį pavasarį 
siųst savo armijas per Tur
kiją ir užpult anglų Suezo 
kanalą, Iraq.ą,( Syriją, Ira
ną (Persiją), pietinį Sovie
tų Kaukazą ir traukt prieš tikisi susisiekt su japonais.

Washington. — Anglijos 
ambasadorius A m e r i k ai, 
lordas Halifax savo radijo 
kalboj pranešė, kad nuo ka
ro pradžios iki $iol anglai 
paskandino apie pusę tų ita
lų ir vokiečių laivų, kurie, 
lydimi karinių laivų, plaukė 
su kariuomene bei pabūk
lais per Vi.duržemio Jūrą į 
Libiją, ir viso nuskandino 
tris didžiuosius fašistų ka
ro laivus, 13 šarvuotlaivių, 
53 naikintuvus, daug sub- 
marinų ir dar daugiau lai
vų, kurie veikė kaip padė
jėjai kariniams priešų lai
vams. Be to, anglai sunaiki
no ar rimtai sužeidė 5 mi- 
lionus 250 tūkstančių tonų 
prekinių fašistų laivų. An
glai taipgi sunaikino 9,396 
nacių ir italų orlaivius tarp 
1939 metų rugsėjo ir 1942 
m. vasario mėnesio, nepri- 
skaitant nušautų Japonijos 
orlaivių, srityje Pacifiko 
Vandenyno.

Bulgarija Priversta 
Duot Hitleriui 10 
Divizijy Armijos

London. — Anglų telegra
fo »žinių agentūra iš Turki
jos pranešė, kad Bulgarijos 
valdžia, po audringų ginčų, 
pagalinus, sutiko duot Vo
kietijai 10 divizijų bulgarų 
kariuomenės, kaip kad spir- 
tinai reikalavo Hitleris. Ta 
bulgarų kariuomenė, apie 
150,000 vyrų, bus vartojama 
pavasarinei nacių ofensy- 
vai.

ii.

anglų valdomą Indiją, kur

Ai 'Ą&t'

Stockholm, Šved. — An
glų Reuter žinių agentūra 
praneša, jog Char kovas 
liepsnoja didžiais gaisrais, i lis ir vieškelis į Poltavą. 
Sako, vokiečiai, matyt, su- Pro šiaurvakarinę spragą 
pranta, kad Charkovas bus naciai dar galėtų susisiekt 
iš ju atimtas; todėl naikinajsu Konotopu, bet keliui į 
sandėlius žibalo ir sunkino-JConotopą perdaug grasina 
sius įrengimus, kurių jie ne
gali iškraustyti. Jie taipgi, 
esą, dinamitu sprogdina sa
vo kanuolių ir amunicijos 
sandėlius ir patalpas su tan
kais jose. Naciai naikina,-
ką jie per šešis mėnesius i riuomenės.

reguliarė Sovietų kariuome
nė ir per tankiai ji užpuldi
nėja partizanai kovotojai. 
Tuo tarpu Charkove ir apy
linkėj esą apie puse miliono 
suvargusios vokiečių ka-

Nelsonas prieš Smitho ■ Anglai Apdovanojo Gar- 
Planus, Kurie Atkre'p-' bšs Ženklais Keturis 

ti prieš Darbininkus Rūsy Lakūnus
Maskva. — Anglijos ge

nerolas Mason MacFarlane, 
galva karinės anglų misijos

Washington. — Karinės 
Gamybos Tarybos galva, 
Donaldas M. Nelson ir karo 
vice-sekretorius Robertas rP.!Sovietuose, iteikė Anglijos 
Patterson viešai išstojo lor(Rna _ 
prieš sumanymus kongrėfr'Skraidymo 
mano H. Smitho, kuris rei
kalauja visam karo laikui 
sųspenduot 40 valandų dar
bo savaitės įstatymą, panai
kint extra mokesnį už virš
valandžius ir uždraust uni
jų pripažinimą kariniuose 
darbuose. , Nelsonas ragino 
dar specialiai daugiau pri
mokė t greitiems darbinin
kams tokiose pramonėse.

Pattersonas sakė, jog 
Smitho sumanymai trukdy-, 
tų, o ne greitintų karinius’ 
darbus.

Atsižymėjusio 
Kryžių ketu

riems rusams lakūnams, ku
rie labai gabiai veikė ang
liškais Hurricane orlaiviais. 
Iškilmėje, per kurią šie ke
turi lakūnai buvo pagerbti, 
orkestras griežė tautinį An
glijos himną ir Internacio
nalą.

Amerikos Generolas Gi
ria Chinus Karius

ANGLAI STIPRINASI 
PRIEŠ JAPONUS

Washington. — Amerikos 
generolas J. W. Stillwell, 
chinų komandierius Burmo- 
|je, pareiškė, kad amerikie
čiai ir chinai tol kovos, kol 
[jie susitiks mieste Tokio, 

Jis sa- 
iaponus nuo kė, jog “chinai yra vieni iš

London. — Anglai Bui
moję stiprina savo poziciias. [Japonijos sostinėje, 
kad atmuštų
Prome vieškelio ir Toun- i pačių geriausiu kareivių pa- 
goo; pasitraukė iš Tharra-šaulyje, jeigu tik turi gink- 
waddy. lų.”
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Amerikiečiai Australijoje
Dabar jau aišku, kad mūsų šalis turi 

pasiuntus į Australiją jau gana dideles 
karines jėgas. Tų jėgų misija labai svar
bi: ne tik apginti Australijos sausžemį 
nuo japonų, bet iš ten pradėti ir vesti 
ofensyvą.

Australijos premjeras John Curtin var
de savo valdžios amerikiečius nuoširdžiai 
pasveikino ir pažadėjo jiems suteikti vi
sus parankamus. Mūsiškis generolas 
MacArthur tapo paskirtas vyriausiu ko- 
mandierium ne tik šių amerikiečių, bet 
taipgi visų Australijos armijų.

Beje, naciai ir japonai jau paleido svie- 
tan melą, kad būk MacArthur “pabė
gęs,” arba tapęs “išgelbėtas” iš Filipinų, 
ant salos Bataan paliekant amerikiečius 
ir filipiniečius eilinius kareivius. Į tai, 
žinoma, nei vienas amerikonas nekreips 
atydos.

MacArthur tapo perkeltas Australijon 
todėl, kad ten svarbesnė vieta, kad ten 
labiau reikalingi jo gabumai ir patyri
mai, ir pagaliau, todėl, kad patys austra- 
liečiai prašė jį atsiųsti.

Priešų propaganda labai gudri: ji pa
sigriebia kad ir mažiausį dalykėlį, apver
čia jį aukštyn kojom ir paskui blofina, 
idant pasėjus nepasitikėjimą ir suirutę 
Suvienytu Tautų eilėse?-^*

Panašius metodus panašiems tikslams 
šiandien vartoja lietuvių piktoji prohit- 
lerinė spauda.

Mes manome, kad amerikiečiai Aus
tralijoje atsižymės taip didvyringai, kaip 
jų broliai atsižymėjo ant Bataan salos 
Filipinuose.

Lai Darbininkai Demonstruoja
Labai teisingai prezidentas Roosevel- 

tas atkirto tiems reakcionieriams Kon
grese, kurie pradėjo bjauriai priekabiau
ti prie organizuotų darbininkų. Vieni 
jų siūlo Kongresui tuojau panaikinti 40 
valandų darbo savaitę, kiti reikalauja 
įstatymais uždrausti darbininkams strei
kuoti. Tuo tarpu faktas yra, kad apsi
gynimo darbuose darbininkai neatsisako 
dirbti viršlaikį, jeigu esti reikalas. Taip
gi unijos yra nusitarusios nestreikuoti 
bėgyje šio karo.

Tai kam tie specialūs priešdarbininkiš- 
ki įstatymai? Jų nereikia. Jie visai ne
reikalingi. Taip pasakė prezidentas Roo- 
seveltas. ,

Vietoj leisti tokius nereikalingus įsta
tymus ir darbininkus erzinti, sako pre
zidentas, reikia ruošti viešas darbininkų 
demonstracijas. Tegul jie pakeltu ūpu 
žygiuoja miestų gatvėmis ir didina savo 
masinę energiją pakėlimui g’amybos.

New Yorko miesto darbo unijos tuo
jau pasiūlė majorui LaGuardijai suruošt 
organizuotų darbininkų gatvėmis eise
ną. Iki šiol pasitenkinta prakalbomis ir 
straipsniais laikraščiuose pakėlimui liau
dies ūpo. Laikas panaudoti ir masines 
eisenas — demonstracijas tam tikslui.

Lai visa Amerika pamato, kad Ame
rikos organizuoti darbininkai pasiryžę 
visomis jėgomis remti valdžios karines 
pastangas!'

kitus punktus. Ir taip pasekmingas bu
vo šitas žygis, jog tapo nuskandinta ar
ba sugadinta net 23 japonų laivai. Vi
sas japonų planas tapo ištaškytas. ; .

Ir tai pasiekta su mažiausiais nuosto
liais — beveik be jokių nuostolių. Viso 
labo netekta tiktai vieno orlaivio!

Puldamas priešą gali pasirinkti laiką 
ir vietą. O laukdamas, kada priešas ta
ve užpuls, negali pasirinkti nei laiko, nei 
vietos. Iki šiol japonams sekėsi dar ir 
todėl, kad jie visur vartojo ofensyvos 
taktiką: visur skverbiasi, lenda, puola, 
veržiasi, pasirinkdami tas vietas, kur 
amerikiečių ir anglų spėkos silpniausios, 
kur užpuolimo mažiausia tikimasi.

Rytų Fronte Kovos už Strate
ginius Punktus

Laikraščiuose dažnai skaitome apie 
miestus Charkovą, Oriol, Kursk, Ržev, 
Viazmą, Starają Russą ir kitus. Jie tebė
ra nacių naguose. Bet aplinkui juos ei
na baisūs, kruvini mūšiai. Kai kurie jų 
jau atkirsti ir apsupti. Kai kuriose vie
tose randasi apsuptos labai didelės na
cių armijos.

Kodėl Raudonoji Armija taip nori 
tuos miestus atsiimti? Kodėl naciai taip 
brangiai moka už jų išlaikymą savo ran
kose ?

Šių miestų didelė strateginė vertė ta
me, kad jie yra labai svarbūs geležinke
lių punktai. Iš jų priešą išmušus, Raudo
najai Armijai palengvėtų operavimas, o 
naciams pasunkėtų. Kadangi šiaip ke
liai Sovietų Sąjungoje nėra tai.p ištobu
linti, kaip, pavyzdžiui, čia, Jungtinėse 
Valstijose, tai geležinkeliai pasidaro ne
pavaduojama susisiekimo priemonė.

Sakoma, kad Raudonoji Armija jau 
grumiasi Charkovo priemiesčiuose ir 
žingsnis po žingsnio priešą stumia lau- 
,kan iš miesto. Jeigu pavyktų jį atsiimti, 
tai nacių armijoms pietiniame fronte 
būtų užduotas labai skaudus smūgis. Ir 
tai ne tiek todėl, kad Charkovas* yra di
delis miestas ir prieš karą buvęs svarbus 
industrinis centras, kiek todėl, kad Char
kove susijungia net keli geležinkeliai. 
Matyt, naciai yra pasirengę už Charko
vo išlaikymą užmokėt kelius šimtus tūks
tančių gyvybių. i

" ............. .......—b \ ■■ '• 1

Didvyrių Mirtis Nebuvo Veltui
Tas baisus teroras, kurį naciai įvedė 

okupuotuose kraštuose, jiems kada nors 
skaudžiai atsirūgs. Lietuvos ir kitų 
kraštų žmonių atkeršijimo valanda ateis.

Atėjus žinia, kad Lietuvoje dvidešimto 
šimtmečio kryžiuočiai sušaudė 42 lietu
vius partizanus, uždegė nesuvaldomu 
kerštu kiekvieno nuoširdaus lietuvio šir
dį. Kiekvienas žemai nulenkia galvą prie 
tų didvyrių kapo, nors tas kapas už 
tūkstančių mylių, ir siunčia aųižirią pra
keiksmą naciškiems budeliams.

Šita didvyringa lietuvių partizanų ko
va ir mirtis neįkvepia kovos dvasia ir 
neuždega kerštu prieš nacius tiktai išga
mų iš klerikalų, tautininkų ir menševikų 
redakcijų. Tie parsidavėliai neranda žo
džių ir laiko pasmerkimui nacių teroro 
Lietuvoje. Jie perdaug užimti gaudymu 
ir šinkavojimu Hitlerio propagandos biu
ro melų prieš Raudonąją Armiją, prieš 
Sovietų liaudį ir jos valdžią. Jau net ir 
liežuviai jiems sudžiūvo belojant prieš 
Tarybinę Lietuvos Vyriausybę? Kiekvie
nas Raudonosios Armijos pąsivarymas 
arčiau prie Baltijos jų širdyse sukelia 
neapsakomą baimę. Jie jau amžiųai pra
keikė tą valandą, kurioje Raudonoji Ar
mija išmuš nacius iš Lietuvos ir išlais
vins ją iš po naciško barbarizmo.

Hit Them Where It Hurts
.... BUY BONDS!

Ofensyvą Gali Laimėti
Nežinia, kada Suvienytos Tautos nuo 

kalbų apie ofensyvą pereis prie ofensy- 
vos prieš fašistinį priešą. Pasirodymas 
Amerikos armijos Australijoj ir Airijo
je parodo, kad prie to žygio ruošiamasi.

• Ofensyvos taktika gali laimėti. Tą 
puikiai įrodė, nors maža skale, Amerikos 
ir Anglijos orlaivininkų žygis prieš po- 

. rą dienų prie Naujosios Guinejos. Jie 
užpuolė japonų laivyną, kuris buvo pa
ruoštas gabenimui armijos į Australiją ir

Make nojnaistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing In your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
is a blow at the ėnemy. Hit them- 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up— 
stamps as little as 10 cents up.

LA IŠ VE

Naujai prezidento Roosevelto paskirti A merikos kariuomenės (perorganizuotos) 
vadai. Iš kairės j dešinę: Įeit. gen. Lesley J. McNair, visų žemės jėgų komanduo- 
tojas; maj. gen. Brehon B. Somervell, kariuomenės reikmenimis aprūpinimo gal
va; Įeit. gen. Harry H. Arnold, oro-jėgų komanduotojas.

Tarnauja Hitleriui
Šiandien dar vis matosi, 

jog Hitlerio galybė dar nė
ra tiek apdaužyta, kad bile 
vienas, save ir savo šalį į- 
vertinąs, galėtų jau užmirš
ti Hitlerio pavojų ir vėl pra
dėti vidujinius politinius ir 
religinius ergelius ir ko
vas... Bile kieno mėgini
mas dabar kelti talkininkų 
tarpe bile nepasitikėjimą, 
arba kerštingus primetimus 
ir šmeižtus, yra tarnavimas 
mūsų šalies priešui — tar
navimas Hitleriui. Vienok, 
atsiranda ir tokių nesusi
pratėlių, o gal ir sąžiningai 
taip daro, kurie taip elgia
si.

Nei iš šio, nei iš to, tū
las Monsignioras Tulton J. 
Sheen ėmė ir užpylė kibirą 
sutrų ant mūsų šalies talki
ninkės Sovietų Sąjungos 
aną sekmadienį, kovo 8 d., 
Šv. Patriko katedroj,' New 
Yorke. Jam jokio reikalo 
nebuvo to sakyti, nes jis 
tuomi kam, kam, bet tik jau 
nei kitur esantiems, nei šios 
'šalies katalikams nepasitar
navo. Kam pašitarnavo, tai 
tarptautiškiem užpuolikam 
ir žmogžudžiam, kurie šim
tais ir tūkstančiais skerdžia 
ir katalikus. "

Kalbėdamas apie Lenkiją, 
Sheen pasakė:

— Tai šalis, kuri tapo nu- 
kryžiavota tarp dviejų kei
kiančių vagių — Rusijos ir 
Vokietijos.

Daryti šitokį pareiškimą 
prieš mūsų šalies talkininkę 
Rusiją, gali tik šalies išdavi
kas ar silpnaprotis, o Sheen 
nėra silpnaprotis, jeigu to
kius titulus nešioja. Apva
gina, išniekina mūsų talki
ninkę Rusiją, sulygina ją su 
svieto žudytojais, dėl kurių 
jau šimtai ir tūkstančiai ir 
katalikų galvų guli „po ve
lėna, ir jis jaučiasi geriau- 
'siu kataliku ir Kristaus vie
tininku ant žemės. Juk vi
sam svietui jau aišku šian
dien, kad jei ne Sovietų Są
jungos galybė, tai jau Hitle
ris ir šaika būtų seniai vi
sus ragan suvarę, gal ir 
mūsų šalį, turtingąją ir 
demokratinę Ameriką, kur 
tūkstančiai Sheen’o plau
ko asabų voliojasi gyve
nimo gėrybėse, kaip klęc- 
kai taukuose, tik todėl, kad 
čia katalikų masės turtin
gesnės iš priežasties demo
kratijos, kuriai jis norėtų 
pakišti koją pralaimėjimui 
šio karo.

Tokiais pareiškimais ka
talikų bažnyčios galvos rū
ginte ragina kovoti, mušti 
rusus, o ne dėtis iš vien su 
jais ir ginti savo kaip žmo
nes, taip ir pačią šalį nuo 
užpuolikų ir žmogžudžių fa
šistų. Na, įųr gi tu esi 
matęs, kad bile išmintingai 
tikintis katalikas eitų ir su

sidėtų talkon su vagimi. To
kio dalyko niekada nesu
lauksime. Taigi čia Sheen’o 
apšmeižimas Rusijos ir pa
sitarnauja mūsų šalies prie
šui. Nes jeigu mūsų šalies 
katalikai nesidės sykiu su 
Rusija ir neginsis sykiu, tai 
Hitleris to tik ir nori. Juk 
jis todėl tik tokius Lindber- 
ghus ir kitokius tokius 
paukščius medaliuoja, idant 
suskaldyti ne tik šalies žmo
nių vienybę, ale ir talkinin
kus, kad būtų galima pato
giau užduoti jiems mirtiną 
smūgį...

Jeigu netarnauti priešui, 
tai kokią gi priežastį Sheen 
turi lyginti Rusiją prie na
cių Vokietijos?' Juk rusai 
tvarkoje nėra niekame ly
gūs naciams, kiek liečia ka
talikus ir jų tikėjimą. Hit
leris paskelbė, jog visos re
ligijos yra tik niekai, įskai
tant ir katalikų. Jis sutvė
rė savotišką religiją ir pa
siskelbė jos galva su savo 
“biblija” Mein Kampf. Jis 
pasakoja saviems ir svietui, 
būk “aukščiausis” jį pašau
kė ir paskyrė “svietą išga
nyti” nuo demokratijos ir 
žydų, ir jis tik esąs tikrasis 
2—-Tarnauja hitleriui 
išganytojas, o kiti visi esą 
niekai, įskaitant ir Kristų, 
kurio juk Sheen skaitosi at
stovu.

Katalikus žmones Hitleris 
žudo, šaudo šimtais ne to
dėl, kad jie būtų papildę ko
kią nors kriminalystę, ale 
todėl, kad įbauginus visus 
kitus, idant jie jo klausytų 
ir vergautų pagal jo norą. 
Juk nei vienas to antro šim
to katalikų Paryžiuje nėra 
papildę jokios kriminalys- 
tės, nei manę papildyti., O 
vienok Hitleris juos nužudė 
tik todėl, kad nesurado, kas 
jo vienam kitam žmogžu
džiui sprandą nusuko, ne
kalbant jąu apie Lenkijoj 
tūkstančiais nužudytus len
kus katalikus tik todėl, kad 
jie išdrįso ginti savo šalį.

Kur gi Sheen gali paly
ginti rusus prie tokių kri- 
minalysčių? Nei Vienas ar- 
šiausis rusų bolševikų prie
šas neišdrįs pasakyti, būk 
Čia ar čia rusai bolševikai 
sušaudė ar kitaip nužudė 
bile kataliką be prirodymo 
jo kriminąlyštės, nekalbant 
jau apie laisvę visoms ki? 
toms religijoms. O jeigu 
kada buvo baustas katalikas 
Rusijoj prie bolševikų, tai 
ir jo prasikaltimas teismiš- 
kai įrodytas, kaip mes kitur 
gyvenanti matome ir girdi
me. Už tai nei Sheen ne
drįs dabartinės Rusijos kal
tinti nei tiek, kiek galėtų 
jis kaltinti Amerikos val
džią už laikymą ar nužudy
mą Sing Sing kalėjime 99 ir 
9/10 nuošimčių religinių 
kriminalistų, kurių dauge

lis ir katalikų.
Dabartinė Sovietų valdžia 

niekur ir niekados nėra sa
kius, kad kas negalėtų savo
tišką dievą garbinti, kaip 
tik jis išmano. Juk ir mūsų 
šalies prezidentas tik nese
niai pareiškė, jog Sovietų 
konstitucija garantuoja pil
ną religinę laisvę visiems — 
ir katalikams.

Kad Hitleris vagįa nuosa
vybes ne tik iš katalikų, bet 
ir nuo kitų, tai tiesa, tą vi
sas svietas žino ir mato, už

ką ir ši šalis lieja kraują, 
idant žmoniją ir pasaulį iš
gelbėjus nuo tokių vagių ir 
žmogžudžių, taipgi išgelbė
jus ir katalikus. Bet apie 
tai Sheen turi ir kalbėti, jei
gu jis nori mūsų šaliai pa
dėti, o ne Hitleriui.

Sheen labai plačią kuni
gišką burną paleidžia, va
dindamas ir dabartinę Rusi
ją vagimis. Kiek yra svie
tui žinoma, tai jie niekuo 
niekeno neapvogė. Jeigu jie 
susitvarkė pagal kitokią so- 
cialę tvarką, tai nereiškia 
joks vogimas. Jeigu būtų 
Sheen sakęs, kad jie atėmė 
iš vagių — carų, žemvaldžių 
— pavogtus turtus - žemes, 
kurių jie iš niekeno nepirko, 
ir atidavė tuos turtus ir že
mes atgal liaudžiai, ir kata
likams, tai jis būtų pasakęs 
tikrą tiesą. Kurie nori, juk,
ten ir bažnyčias tebeturi, 
įskaitant ir katalikus, kaip 
Maskvoj, kur katalikų ku
nigu žis savo bažnyčioj gie
da gloria patre, ir už tai 
nei plaukelis jam ant galve
lės nesukruta.

Galime būti tikri, jog ka
talikų masės Amerikoj to
kių Sheen’ų nepaklausys, 
ale stos petys petin su bro
liais rusais ir kirs priešui 
mirtiną smūgį, kuomi ir ka
talikų kunigužius išgelbės 
nuo Hitlerio kirvio...

A. Gilmanas.

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistinį kraštą 
ir jo rolę šiame kare. Jis į juos at
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa
kymus paduodame, po vieną kas
dien.—RED.

Klausimas No. 8:
Kaip toli skersai Europą 

Sovietų Sąjunga tikisi siųs
ti savo armiją?
Atsakymas:

Stalino planas yra sumuš
ti nacius pilnai ir absoliu
tiškai ir Sovietų armijos eis 
taip toli skersai Europą, 
kiek bus reikalinga pasieki
mui to tikslo. Mano suprati
mu, nėra jokio klausimo, 
kad rusai sustotų kariavę 
nepasiekę to tikslo, idant 
padaryti kompromisą arba 
dėl kurios kitos priežasties, 
kol Vokietija nebus pilnai 
nugalėta. Vyriausias tikslas, 
aš manau, bus pasiekti Ber
lyną, nes tenai randasi Vo
kietijos agresijos ir galios, 
nervų centras. Tai tenai bus 
fašistinė Ašis galutinai su
laužyta.

Sir Stafford Cripps

Klausimas No. 9:
Ar Rusai tikisi sumušti 

Vokietiją be anglų - ameri
kiečių pagalbos?
Atsakymas:

Aš tikiu, kad Sovietų val
džią mano, jog ji ilgainiui 
gali nugalėti Vokietiją, jei
gu jai prasieitų ir vienai tą 
padaryti, bet tai daug il
giau imtų karą užbaigti. 
Bet jie nesitiki, kad jiems 
vieniems prisieis tą padary
ti be mūsų pagalbos, nes jie 
tikisi, kad jų Talkininkai 
suteiks jiems pagalbą šitoje 
kovoje. Mūsų abi šalys jau 
padarė šį - tą dėl pasiunti
mo medžiaginės paramos ir 
aš tikiu, kad mes toliau ne 
tiktai teiksime tą paramą, 
kurią iki šiol teikėme, bet 
duosime daugiau ir dau
giau. Anglijos tankai ir or
laiviai jau lošė savo vaid
menį, nors, tiesa, dar ma
žą, fronto mūšiuose prieš 
vokiečius ant Sovietų že
mės.

Dar yra, tačiau, ir kita 
šio reikalo pusė, kuri yrą

labai svarbi. Sovietų val
džia norėtų, aš tikiu, maty
ti savo Talkininkų armijas 
įžengiant Vokietijon kartu, 
kai Sovietų armijos įmar- 
šuos, ir dalintųsi sumušime 
vokiečių armijų ir okupavi
me Vokietijos teritorijos. 
Toks norėjimas yra išmin
tingas ir mes,tu rime ruoštis: 
tokiam momentui, kuris ga
li ateiti greičiau, negu ' 
mums gali atrodyti.

Mes negalime apriboti sa
vo kooperavimą su Sovietų 
Sąjunga vien tik medžiagi
nės pagalbos suteikimu. Mes 
turime veikti bendrai, idant 
pilnai užsitarnautumėm da
lyvavimą Europos perorga
nizavime.

Sir Stafford Cripps.

Redakcijos Atsakymai
P-kiui, Baltimore, Md. — 

Jūsų prisiųstą žinutę apie pra
sižengusius prieš darbo-algų 
Įstatymą kriaučių kontrakto- 
rius “Laisvėn” neįtalpinom, 
nes apie tą patį dalyką įdėjo
me pirmiau mus pasiekusį rą- 
šinį kito asmens.

Ačiū, drauge, už rašinėjimą.

Binghamton, N. Y.
Svarbios Prakalbos

Trečiadienį, kovo 25 dieną, 
LLD 20 kuopa rengia prakal
bas. Kalbėtojum bus vienas iš 
geriausių kalbėtojų, dienraščio 
“Vilnies” redaktorius drg. V. 
Andrulis, iš Chicago, 111. Drg. 
V. Andrulis kalbės apie da
bartinę pasaulinę padėtį. O 
šiandien pasaulinė padėtis yra 
tokia, kad kiekvienas žmogus 
įieško žinių, — teisingų žinių, 
kad kuodaugiausiai sužinojus, 
kaip dalykai einasi ant šios 
žemės kamuolio.

Draugas V. Andrulis mums 
daug naujo papasakos apie 
dabartinio karo eigą. Tad, vi
si vietos lietuviai pasirūpinki
me dalyvauti šiose prakalbose 
ir išgirskime daug svarbių ži
nių.

Šios prakalbos įvyks Lietu
vių Svetainėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.% vįžanga nemokama.
Visus kviečiame laikų susi

rinkti.
LLD 20 Kuopą.
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NIKOLAI VIRTA,

LATGALIJOS VALSTIETĖ
Prieš pradėdami kelionę po Latgali ją (Lat

vijoje) vienas mano sankeleivių sako:
— Būtinai reikia nuvažiuoti pas Mariją 

Michąilovną Frolovą, šachmanų kaime. Pasi
stenkime neužmiršti. Kol mes važinėjome po 
vargingą ir nelaimingą Latviją, mano san- 
keleiviai man visuomet primindavo: — Ne
pamirškime nuvažiuoti į šachmanų kaimą. »

Pravažinėjome apie 120 kilometrų ir už
važiavome į tą žinomą Latgalijos kaimą.

Šiaudiniai stogai, kelias doubėtas, griovė- 
tas, geltonlapiai beržai, liūdnas rudens laukų 
dangus žiūri j dar nenupjautus javus ir ga
nyklas. Varginga valstietė arė kalvą, įsikin
kiusi menką .kumeliukę, kuri vos vos patrau
kė arklą. Privargusi moteris slinko paskui 
arklą.

Tyla.
Prie stulpo prikalta geltona lentelė su lat

višku įrašu “Šachmanų kaimas.” Ligi Mari
jos Michailovnos trobos privažiuoti automobi
liu negalima. Pusę kilometro einame pėsti, pa
gal cukrinių runkelių lauką.

Dvidešimt moterų kasė cukrinius runkelius. 
Jų tarpe ir ta, kuri mums reikalinga. Marija 
Michąilovną niekuo nesiskiria nuo savo kai
mynių — platus rusiškos išvaizdos veidas, 
raudonu kaspinu perrišti galvos plaukai, ap
sisiautusi vyrišku žiponu.

Prie jos priėjo mano sankeleivis.
— Prašau eiti į trobą, — pasakė Marija 

Michąilovną, — aš greitai pasiliuosuosiu. Pri
baigsiu štai čionai dėti — ir pas jumis.

Nuėjome.
— Ji šio kaimo moterų organizatorė, — 

paaiškino mano sankeleiviai. — Tvarko ko
lektyvinį runkelių kasimą, šioje apylinkėje 
tai vien tik apie kolchozus ir kalbama. Kol 
kolchozų dar nėra — dirba bendrai, grupė
mis — viename lauke, po to kitame. Tas dar
bas irgi sunkus. Toki dalykai čionai nauje
nybė, beveik pasakiški. Nieko — vieną kartą 
pabandę, kitą eina su didžiausiu malonumu.

Marijos Michailovnos troboje žaidė vaiku
čiai. Jų buvo šešetas.

Ant sienos, virš radijo imtuvo kabojo Sta
lino paveikslas.

Juoduose dideliuose rėmuose buvo jos vyro 
fotografija, atsikišusiu smakru, stačia ir atsi
kišusia kakta.

— Tai jos vyras. Jis buvo komunistas. — 
Paaiškino mano sankeleivis. — Tame kaime 
buvo beveik visi komunistai, čionai Ulmanio 
valdžia buvo tiktai žodžiuose, šauliai ir poli
cija to kaimo bijojo kaip ugnies. 1918 metais 
beveik visi to kaimo vyrai buvo Raudonojoje 
Armijoje. Marijos Michailovnos vyras tuo
met buvo liaudies teisėjas. Po to, anuometi
niai valdovai tą kaimą norėjo sudeginti, o gy
ventojus išskirstyti po įvairias vietas. Bet to 
sumanymo kažkodėl neįvykdė. Labai daug 
areštavo ir ilgiems metams pasodino į kalė
jimus. Marijos Michailovnos vyras taip pat 
sėdėjo kalėjime. Jis mirė nepaprastose aplin
kybėse. Mirė nuo širdies išsiplėtimo, iš didelio 
džiaugsmo, kuomet sužinojo apie atėjimą Rau
donosios Armijos. To laiko jis laukė dvide
šimt metų. Ir mirė iš džiaugsmo. Yra ir to
kių atsitikimų.

Vaikai stovėjo aplink mumis, rimtai nusi
teikę ir tylėdami.

Dažnai juos pažadindavo naktimis, kuomet 
atvažiuodavo saugumo policijos valdininkai 
daryti .kratų. Kambaryje tuomet būdavo vis
kas suversta — išlauždavo grindis, sulaužyda
vo taburetes, stalus ir išardydavo drabužius. 
Saugumo policija j ieškodavo komunistiškų at
sišaukimų. Ir nerasdavo, žvalgybininkai siųs
davo iš pykčio, koliodavosi ir mušdavo moti
ną. Vaikai stovėdavo, kaip ir dabar, — tylė
dami, rimti. Iki šiolei jie matė tiktai vargą. 
Vargą ir skurdą.

Atėjo Marija Michąilovną. Ji labai nudžiugo 
mūsų' atvažiavimu, žmogus iš Maskvos! Ar 
tai matytas daiktas!

— Kavos? Arbatos? Gal valgyti norite?
— Nieko, mes norime pasiklausyti tiktai 

Marijos Michailovnos pasakojimų ir daugiau 
nieko.

— Ką jums, draugai, papasakoti? Apie pra
eitį? Lai ji prakeikta būna! Jos jau nėra — 
nėra nė kelio jai grįžti! Štai, matote, — radi
jo imtuvas. Pas mus radijo imtuvus turėjo 
tiktai buožės. O aš vis tik pagalvojau — ko
dėl man neįsigyti radijo imtuvo. Didelis da
lykas, klausyti, pavyzdžiui Maskvą. Ką aš 
dariau, kad įsigyčiau tokį daiktą, kuris kai
navo keturiasdešimt latų to nepasakysiu. 
Nupirkau ir pastačiau. Ir štai, vakarais pas 

mane susirinkdavo visas kaimas. Mes susi
rasdavome Maskvą ir klausydavomės sovietiš
kų žodžių. Apie mūsų kaimą jau jums pasako
jo? Drąsesnės už mūsų liaudį niekur nerasi
me. O noras sužinoti, visa tai, kas sovietiška, 
buvo labai didelis! Neapsakomas! Būdavo, sė
dime, klausomės ir nė vienas net nesukosi. 
Man nereikėjo žmonių agituoti — klausykite 
ir mokykitės, kaip reikia gyventi, galvokite, 
ką reikia daryti, kad pasidarytumėte tokį gy
venimą. Taip mes Maskvos klausėmės kokį 
pusmetį. Paskui kažkokie niekšai pranešė po
licijai. ’

Štai prieš pat pirmąją gegužės jis ir at
važiuoja pas mane. Pasistatė dviratį prie sie
nos, atėjo trobon ir eina prie radijo imtuvo.

— Tu, -Frolova, dėl didesnių bėdų ir nelai
mių pašalink savo imtuvą.

— Niekados, — pasakiau, — ponas polic- 
nike, radijo imtuvo, nepašalinsiu iš savo kam
bario.

— Kodėl?
— Rytoj, — sakau, — gegužės pirmoji, 

* klausysime Maskvos.
— Gerai, — sako polienikas. — Jeigu rytoj 

tavo troboje bus nors vienas svetimas žmo
gus — visus pasodinsiu ir tave.

— Labai prašau, — taip sakydama atida
riau duris, — iki pasimatymo, dėkui už pra
nešimą.

Jis išvažiavo. Na, galvoju, ką čionai pada
rius, — kad nepadaryti žmonėms nemalonu
mų ir per radijo pasiklausyti pirmosios gegu
žės šventės? Ir sugalvojau.

Tuo metu, kuomet Vorošilovas išjojo į 
Kremlio aikštę, aš įjungiau radijo imtuvą ir 
jį tai]> susitprinau, kad buvo girdėti ne tiktai 
kaime, bet ir laukuose. Į mano trobą ėmė bėg
te bėgti žmonės, o aš juos veju lauk — 'sėdė
kite namuose ir klausykite, iš ryto nėra reika
lo vaikščioti po svečius.

Po dvidešimt minučių atvažiuoja polieni
kas. Ateina į mano trobą, — o tenai aš viena 
su vaikais.

— Kodėl radijo taip rėkia?
— O kodėl jam nerėkti, jis tam ir padary

tas?
— Na, na, sumažink radijo garsumą!
— Man ir taip gerai!
— Bet man negerai!
— Aš žinau, kad šiandien fums negerai, 

už tai visiems mums gerai. Girdi, kaip dai
nuoja? Tai Maskva! Pasėdėk, pasiklausyk!

— Aš, — sako polienikas, — tave pasodin
siu šešiems mėnesiams į kalėjimą.

— O nors ir dvidešimt šešiems! Mano vy
ras komunistas — sėdi. Aš komunistė ir so
dink. Mane pasodinsi, mūsų kaime visi ko
munistai. Pasodink visus — naujų atsiras.

— Ir pasodinsiu! Visus susodinsiu!
— Rahkos, — sakau, — per trumpos! .
Jis eina prie radijo imtuvo ir nori jį iš

jungti. Aš jam pasakiau:
— Ponas polienike, jeigu tamsta išjungsi 

mano radijo imtuvą, aš imsiu šaukti visa 
gerkle ir sušauksiu viso kaimo žmopes. žmo
nės gyvena vargingai,-nuo tokio sunkaus gy
venimo visų nervai sugadinti, jie tave į ga
balus sudraskys. O, saugok 'likime, jeigu iš
girs komunistų būrys, — o tavo vaikai! Pasi
šalink, kol esi sveikas.

Ėmė drebėti polieniko rankos, kakta apra
sojo, jis pradėjo daužytis po trobą ir nežinojo 
ką daryti. O reikia pasakyti, kad komunistų 
būrių jie labiau bijojo, negu pragaro. Reikia 
stebėtis, kokie jie bailūs.

Polienikas pasižiūrėjo pro langą, į duris, 
ant dviračio, tiek mes jį< ir tematėme.

Taip mes ir klausėmės radijo iki atėjo1 Rau
donoj i Armija. O čionai mane ištiko nelaimė 
— mirė vyras. Ir tą pat dieną perdegė radijo 
imtuvo lemputės. Savo atidirbo.

Marija Michąilovną iš .komodos išėmė šil
kinę vėliavą šilko siūlais išsiuvinėtais lozun
gais:1 “Tegyvuoja laisva moteris! Sveikinimai 

’mylimam Stalinui!”
— Tą vėliavą mes pačios išsiuvinėjome. 

Latgalijos valstietės. Su, ja mes sutikome 
Raudonąją Armiją. Su ja mes sutiksime di
džiąją šventę — 7 lapkričio. Dabar papasa
kokite mums,/draugai, apie Tarybų Sąjungą. 
Pasakykite, ko norite. Visos vienu balsu su
šuko smalsuolės valstietės. Ar tai girdėtas da
lykas, žmogus iš Maskvos atvažiavo į šach- 
manus! Ne, tokio atsitikimo mes taip lengvai 
nepraleisime.

Iš šachmanų'mes išvažiavome negreitai.
Red. Pastaba: šis vaizdelis buvo parašytas 

prieš Sovietų-Vokiečių karą.

“Tanya”
“Tanya” —- nauja. Sovietų muzilialinė ko

medija ekrane, dabar rodoma didžiajam New 
Y orke.

Vyriausia to veikalo veikėja (personaže) — 
Tane Morozova. Ji — paprasta mergiotė, tik 
ką pribuvusi iš kaimo į provincijos miestuką; 
apsigyvena nedičkiam name, bet garsiu vardu 
—“Mažas Puikusis Viešbutis.” Ji čionai dirba 
prie šeimos neva kaip vaikų prižiūrėtoja, bet 
jos šeimininkė jai užkrauna visą sunkiausiąją 
namų ruošą.

Tane prie namų ruošos plūkiasi nuo ryto iki 
vakaro.

Pasitaiko apsistoti tame viešbutyje jaunam 
inžinieriui Lebedevui. Jis pamato namų prie
angyje Tanę užtaisant arbatai virti samova- 
rą. Ji buvo apsipaišinėjusi ir kiek apsipelena- 
vus. Tanės išvaizda Lebedevui priminė jo 
skaitytą pasakėčią, kurios herojinė (vyriausia 
veikėja) vadinosi Zolutė; ji tarnavo pas po
nus, dirbo daug, o gulėjo virtuvėj prie paišinos 
iį- pelenuotos krosnies.

Lebedevui tam viešbutyje apsigyvenus, Ta
nės širdužėlė kažinr ko pradėjo nerimauti. Sū
puodama savo šeimininkės vaiką, ji liūdnai 
niūniavo:

. .. Liūdžiu, kaip toji Zolutė,
Visą dieną aš plūkiuos’, 
Bet nebūsiu aš žilutė,— 
Neb’sulauksiu, neviliuos.
(... Ja, kak Zoluška, toskuju, 
Cielyj den na časti tvūs, 
No volšebnicu sedūjiį 
Ja navierno ne doždus.)

Juk tik pasakaitėj Zolutė, su pagelba geru
tės fėjos, apsivedė su princu.

Ar gi gali Tane dasileisti tokios svajonėlės, 
kad Lebedevas ją įsimylėtų? Jis — inžinie
rius, Tane. — paprasta kaimo mergaitė. Ne
galima ...

Pasakaitėje, žinoma, Zolutei pavyko; bet 
Tanės gyvenimas juk tai ne pasakaitė. Nuo
lankiai, švelnaus būdo Zolutei, maža nelaimė 
virto didele laimuže. Besiskubindama ji namo 
iš balužio, pametė batuką. Tai buvo pradžia 
jos laimės. Kitaip su, Tane: Ji nėra nuolaidi; 
ji panaši į žydinčią rožę, kuri, nors ir maloni, 
bet ir dygliuota. Būdama nenuolaidi ir ener- 

'ginga, suprantama, ji susikirto su savo šei
mininke, ir neteko darbo. Na, o darbo neteki
mas Tanei nebuvo tuo, kas anos pasakaitės 
Zolutei vieno batuko netekimas. Tanei/reikėjo 
susidurti su gyvenimo tikrove, j ieškant’sau 
laimės. Bet ji ją surado ...

Tane gauna darbą audimo fabrike. Fabri
kas erdvingas, šviesus ir švarus. Ji dirba prie 
surinkinėjimo darbo nuo mašinų, čionai prasi
deda jos pasisukimas į laimingąjį gyvenimą.

Tane, dirbdama jai pavestą darbą, nuolat 
svajoja tapti audėja. Ir tą progą ji gavo — 
leista jai operuoti staklės. Iš syk jai tas dar
bas nesisekė: tai kas sukliūdavo, tai nutrūk
davo.

Naujų Metų vakare sniegas krito plekais. 
Buvo šokiai ant ledo, su pačiūžomis. Viskas 
skaisčiai nušviesta elektros šviesomis. Ledu 
skraidė išsilavinę čiūžinėtojai. Linksmus juo
kai, klegesiai jaunimo. Tik Tane sėdėjo lyg 
vieniša ant suolelio. Netikėtai prie jos prieina 
Lebedevas. Tane mielai sutinka su juomi eit 
pasivaikščioti. Einant, po snaiguolėmis besi- 
puošįančia eglaite, Lebedevas Tanę pabučiuo
ja.

—Nereikia, — griežtokai pareiškia Tane, ir 
nubėga.

Grįžusi ji namo, krinta lovon ir graudžiai 
pravirksta. Susigraudino jinai, kad jis, jos 
mylimasis,—inžinierius, o* ji da net nė audėja 
nesugeba būti...

—Na, neraudok, neims daug laiko, kaip, ir 
tu būsi audėja, — ramino Tanę jos draugė.

Ir Tane liko audėja. Ji mokinosi, stengėsi, 
dirbo ir augo. Kitiems jai padedant, prigelbs- 
tint, Tane lieka stachanoviete, greitadarbe. Ji 
įrekorduojama kaip visasąjunginė darbštuolė 
audimo gamyboje. Ji dabar išdidžiai, su pa
keltu ūpu, eina per kitus skyrius. Ritmiškai 
stuksi staklės, tykiai muzika groja, o Tane 
dainuoja:

Starych skazok nebylicy
Pered bylju našich dnei.
(Senų pasakų svajones 
prieš tikrovę mūs dienų.)

žiuri į veidrodį Tane, ta žymi Sovietų ša
lies mergaitė, ir mato jame’ savo netolimos 
praeities nykų gyvenimą; mato ji save pa
prasta kaimo mergiote, dėvinčia aptrintus 
kailiniukus. Bet dabar ji — pasižymėjusi au
dėja, stachanoviete. Dabar ji — Tanya Iva
novna Morozovą, deputatė Aukščiausiojo So

vieto, apdovanota garbės-inžinieriaus ordenu. 
Ji čionais viešai išstoja prieš minią žmonių, 
prieš liaudį. Ir toji valstietė, ijš liaudies kilusi 
jauna moteris, pasakoja minioms apie savo 
ir visos liaudies laimę. Jos pasakojimas virsta 
kokia tai malonia daina, kokiu tai švelniu 
himnu.

Ir fone baltojo marmoro, įvairių skulptūrų, 
tryškančių fontanų, gėlių ir žydinčių mede
lių, Visasąjunginėj žemės ūkio parodoje inži
nierius Tane ir vėl susitiko inžinierių Lebede- 
vą, kad daugiau su juom jau niekad neatsi
skirti. ,

Taip tai užbaigiama toji puošni muzikalinė 
Sovietų filmą. Proncė.

Pirmieji Komunarai
VL. MAJAKOVSKIS

Nedaugelis mena 
dienas dar tas,

Kaip ėjo, 
kaip kovėsi jie.

Betgi atmintis
apie dienas karštas

Viduj 
darbininko širdies.

Kada kapitalas 
dar augo silpnai 

ir buvo 
dar būbnai nudryžę,

Tai jie
kovos vėliavą kėlė aukštai 

Prancūziškam
savo Paryžiuj.

DETROITO ŽINIOS
LLD 52 Kuopos Veikimas 

į Smagu rašyti apie bile or
ganizaciją, kuri kooperuoja su 
savo valdyba ir skaitlingai da
lyvauja savo susirinkimuose.

Kovo 15 d. įvyko labai gra
žus LLD 52 kp. susirinkimas; 
narių buvo daug, komisijų ir 
kitų veikėjų raportai buvo 
trumpi ir aiškūs,—viską buvo 
galima suprasti, ir daug lai
ko sutaupyta.

Kuopos valdyba raportavo, 
kad drg. A. Bimbos prakalbos, 
vasario 22 'd., buvo sėkmingos. 
Aukos surinktos ir prisiųstos, 
kur buvo .nutarta,—pusė Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir 
pusė Sovietų karo pagelbos 
įtaigai. Tik gaila, kad dėl to
kių masinių prakalbų negalė
jom gauti didelę svetainę.

ITamogų komisija pranešė, 
kad vaidinimas “Atvažiavo Su 
Kraičiu” pavyko gerai ir pel
no liko arti šimtas dolerių.

Drg. J. Lobikis, mūsų suga- 
bus literatūros platintojas, ge
rai darbuojasi LLD vajaus rei
kalais. Jau prirašė 6 naujus 
narius į du mėnesiu laiko. 
Tam skaičiui, įrašė du jaunuo
lius, Aido Choro veikėjus. Tas 
narodo, kad tik reikia darbuo
tis, o visados bus geros pasek
mės.

Viltim 
darbininkų 

pagrindę 
širdis,

Turtingus 
nervuotis privertę

Gyvojo socializmo 
žodžiai greiti

Pasaulį sukrėtė 
pirmą kartą.

Buržujų pasaulis 
tuoj aplodismentais

Suliejo 
pliaukšėjimo salvę,

Kada socializmą 
išėjo sutrempti

Buržujų šnipai 
iš Versalio.

Nesirausė
jieji
įstatymo grafoj,

Nei žodžių 
jokių nepasakė.

Komuną piktai tik 
prie sienos’pastatė

Prancūziškas 
jųjų Kolčakas.

Ar visiškai jųjų užgeso balsai, 
Ar jau atsi.kelt jie negali?
Ir kad įsitikintų, 

damos »
keistai

Akysna 
jiems kaišiojo

• skėčio galelį.
Buržujus 

komuną suvalgė 
iš lėto,

Ir vėliavom 
lūpas sumirkė.

Tik lozungas liko šaunus: 
“Nugalėkit!

Nugalėkite— 
arba numirkit!”

Versalis
Paryžių 

apliejo švinu,
Nušlavęs 

gražiausiąją dalią
Ir vėl suspindėjo 

buržujai urmu
Lig mūsų 

didžiojo Spalio.
Darbininkų klasė 

tvirčiau akmenų,
Nematysim 

botago mes žvilgant.
Jie

Išsilaikė saujelę dienų—
Mes 

amžius laikysimės ilgus.
Išvertė JUOZAS KRUMINAS. I

Gaila, kad kiti nariai dar 
nieko nepasirodė dėl naujų na
rių gavimo.

Mūsų laikraščių agentė, 
drg. M. Smitrevičienė, nežiū
rint kad jau vajus užsibaigęs, 
bot ji vis darbuojasi su laik
raščiais ir aukomis, kiek tik 
jai laikas ir sveikata leidžia.

Kuopa yra nutarusi sureng
ti draugišką vakarą pagerbi
mui mūsų vajininkų ir kuopos 
veikėjų, kurie daugiausia dar
buojasi lietuvių tarpe. Įvyks 
kovo 29 d., jeigu būtų geros 
pasekmės to bankieto, tai pel
ną skirtų dėl mūsų spaudos.

Malonu buvo girdėti rapor
tai iš Civil Rights Federacijos 
atstovų; apart kitų dalykų, 
gerai perstatė svarbumą suva
žiavimo New Yorke reikale 
Earl Browderio išlaisvinimo. 
Apkalbėjus, pasirodė, kad tas 
reikalas biskį per vėlai pradė
tas diskusuoti, ir kad vienai 
kuopai būtų per didelės išlai
dos. Todėl nutarta iš iždo au
koti tos konferencijos reika
lam $5.

Nutarta siųsti prašymą pre
zidentui Rooseveltui dėl Earl 
Browderio paliuosavimo.

Taipgi nutarta aukoti $5 
nuo • kuopos masiniam mitin
gui Sovietų karo pagelbos rei
kalu, kuris įvyks kovo 28, 
Olympia salėje.

šiame kuopos susirinkime 
daug narių užsimokėjo savo 
duokles už 1942 metus. Aš 
manau, kad ir kiti draugai ir 
draugės nenorės apleisti tos 
prakilnios draugijos ir atėję 
užsimokės savo duokles už 
1941 m. Jie gaus labai įdomią 
knygą “Tarybų Galybė”.

Kitą susirinkimą, balandžio 
19 d., vėl kviečiu visus narius 
dalyvauti ir bendrai tartis 
kuopos ir visuomenės reika
lais. žinokite, kad kuopos val
dyba negali daug veikti, jeigu 
nariai nekooperuoja su ja.

Kaip visi klasiniai susipra
tę darbininkai gailisi Tom 
Mooney, taip ir mūsų kuopos 
nariai išreiškė gedulą atsisto
jimu dėl jo mirties ir ilgų ken
tėjimų kalėjime už darbininkų 
reikalus.

Dar noriu priminti, kad už 
savaitės turėsime didelį tarp
tautinį mitingą, t. y. drg. Lit- 
vinovienės prakalbas Olympia 
svetainėj, Grand River Ave.

Visi stengkimės būti tea ko
vo 28 d. Tikietus gaukit pas 
J. Butėnus ir M. • Alvinienę.

M. Alvinienč, Kp. Org.
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Brooklyn, N. Y.Ave,

10—4th Ave.,

740
976 Fulton

&

1012 Myrtle

193
4214 Kings, to be consumed

X.
ine and liquor at retail urder Scc- 
of the Alcoholic Beverage ControlNo.

R. Central349479

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

Myrtlė Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

8th Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under1 
of the Alcoholic Beverage Con-

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Control 
Borough 
consum-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1593 East New York Ave., Bo-

NOTICE is 
RL 2306 has 
to sell beer, 
Section 107

HERZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

40 th St., Borough of

DI LUCA
Clam Bar)

Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

issued — ------ -------_
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

at 240 Broadway, Borough of

72nd 
of

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

at 563—5th Ave.. ' Borough of

the premises.
SADIE GOLDMAN

(Union Wine & Liquor Store)
Columbia St.. Brooklyn, N. Y.

& WILBERT CURRAN 
Brooklyn,

the premises.
FINNISH AID SOCIETY 

OF 1MATRA INC.
40th St., Brooklyn, N. Y.

X. DUNN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L į05 has been

W. NILSEN
Brooklyn, N.

CIACCIO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL .1802 has 
to sell beer, 
Sectibn 107

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough bf 
of Kings, to be consumed

on the premises.
JOHN 

8510—18th Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

at 2910 Ave. D, Borough of

the premises.
THOMAS J. O'CONNOR 
(McDougal Bar & Grill)

McDougal St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

issued to the undersigned 
liquor at retail under SeC- 

Ąlcoholic Beverage Control 
Avenue U, Borough of 
of Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
issued to the undersigned

hereby given that License No. 
been issued to the undersigried 

wine and liquor at retail under JSec-

__ ; License 
been issued to the undersigried 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
174 Flatbush Ave., Borough of

NOTICE i
L 123 has been

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

6415 — 18th Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

VALENTINO TROVATO
6415 18th Ave.. Brooklyn, N. Y.

. INC.
N. Y.

SAM FELDMAN
• 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

DEPOT WINE & 
LIQUOR STORE 

Brooklyn, N.

rxiBva

4

Ketvirtas Puslapis

LICENSES LICENSES LICENSES
šeštadienis,.. Kovo 21, 1942

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L491 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901—5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN PEPE
5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 Eastern Parkway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
1‘arkway. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
L 1178 has 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of *the Alcoholic Beverage Control 
1-srw at 2777 Atlantic Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY F. OHLAU 
2777 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sei), wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 1663 Sheepshead Bay Road, 
of Brooklyn. County of Kings, to be 
ed off the premises.

MORT NEWMAN INC.
1663 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 797 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 4322 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

MARX WOLFSON & SON 
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 80 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR CO 
80 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lkw at 30 Nevins Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR & GEORGE RUSSELL 
(Russell Bross.)

30 Nevins St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1525 Cortelyou Rd., Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

QUALITY WINE & LIQUOR STORE 
1525 Cortelyou Road. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 
Brooklyn, County of 
off the premises.

REBECCA 
(Patio Wine 

616 Flatbush Ave.,

Flatbush Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed
EDEIySTEIN

& Liquor Store) 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 1395 ' ‘ '
to sell 
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 930 Brooklyn Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of .Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN DOLOW1TCH 
930 Brooklyn Ave.. Brooklyn. N. Y.

No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under Sec-

♦NOTICE is hereby given that License No. 
L 1919 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 5408 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

MARY 
7th Ave..

issued to the undersigned 
liqudr at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, 

of
Borough of

Kings, to be consumed

5408
MAILLET

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 283 has been issued to the undersigned 
to sell. wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP. 
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough ot 

of Kings, to be consumes)

L 1056 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 934 — - 
Brooklyn, County

- off the premises.
LOUIS SCHACHER 

4th Ave.. Brooklyn. N.

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

HENRY HARDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
L 309 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at detail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Bėverage Control 
Law at 8212 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE INC. 
8212—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tiie Alcoholic Beveragė Control 
LaW at 7219 18th Avfenuė, Botbugh of 
Brooklyn, County ot Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH KOiWALSKY 
(Joe’s Wine & Liquor. Store)

7219 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hėreby given that License No. 
RL 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioh 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535—5th Ave., Borough of 
Brooklyn,* Copnty of Kings, to be consumed 
On the premises.

PARK SLOPE TAVERN INC.
585—Stir Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4764 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winė and liquor at retail under 
Bection 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, _ STARR & GOLDSTEIN
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1507 has 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 Stillwell Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L161 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1551 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oft the premises.

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

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

BARNET SUSTRIN .
2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 642 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of, the Alcoholic Beverage Control 
Law at 425 Sutter Avcnde, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB WAGNER
425 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcohqlic Bėverage Control 
Law at 3133 Fulton ‘Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY WURDEMANN
3133 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is -hereby given that Incense No. 
L 1'21 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

tion 107
Law at 479 — 
Brooklyn. County 
off the premises.

FRIEDA 
72nd St.,

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

HILLY AVRUTIS
Brooklyn, N. Y.8702

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 264 Grand 
Brooklyn, 
off

issued to the undersigned

261

264 Grand Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
SAMUEL DINERSTEIN

• Manhattan Liquor Store
Grand St., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE 
L 794 
to sei 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 582 Wilson /) 
Brooklyn, 
off

No.hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under Sec

Beverage Control 
Borough of 
be consumed

582

582
County of Kings, to 

the premises.
SOL SPRUNG 

(Wilson Ave., Wine & 
Wilson Ave

Liquors) 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Incense No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell, wine find liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1709 Foster Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON SNYDER
1709 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thht License No. 
L 3į33 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1567 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX A. SILVERMAN INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.1567 Pitkin

No.

NOTICE is hereby given that License 
L 1370 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at rėtriil undėr Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Graham Avenrie, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE if 
L 1369 has 
to sell. ' ' . w
tion 107. of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Lafayette Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENNETS INC.
2 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 Smith Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX WOLIN
329 Smith St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 859 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the. 
Law at 10 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

G. & S.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Cdntrol 
Law at 6017*—3rd Ave., Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 711 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

GERTRUDE FRIEDMAN
711—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

L į05 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4214 — 3rd Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Set’s 

Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE 
L 891 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 4804 
Brooklyn, County 
off the premises.

HERMAN FABER 
4804 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
L 862 has been issued to 
to sell, wine and liquor at 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 329 Vail Brunt 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
L 370 has been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 76 St- 
Brooklyn, County 
off the premises.

EAGLE 
76 St. Marks Ave

that License No.
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 
St., Borough of

given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Marks Ave.. Borough, of 
of Kings, to be consumed

SPIRITS CORP.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been 
to sell, wine •md 
tion 197 of the 
Law at 4812 
Brooklyn, County 
off the premises.

HARRY

issued to trie undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed
DUNWORTH

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License Nb. 
L 591 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS KERN
120 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 566 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Avenue,„ Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KAY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1024 has been 1 ' ‘ • — *-■
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Lav> at 2506 
Brooklyn, County 
off the promises.

JOSEPH FEUERSTADT 
2506 Ave. U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 998 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 889 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
off the premise;?.

MAX GORDON & MORTON LEVINE 
889 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License, No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at Retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage^. Control 
Law at 976 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB BON
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
L 253 has ___ „ __ __.j___ ____
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law .at 2841 Church Ave,., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bff the premises.
HARRY CHANIN, IRVING SALMON, 

AARON CHANIN 
(Willie’s Wine & Liqurir)

2841 Church Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
L 48 has been . issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law’ at 348 Sumner Avė., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to. the juidersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 5721 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ROBERT
8 th Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
RL 6753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor At retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that 
RL 1237 has been issued to the 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _______  ___ __ __ ...
Brboklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2815 has been issued to the undersigned 
to sėji beer, wine and liquoi’ at retail undęr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cbn- 
trol Law at 2700 Church Ave. and 821 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed On the premises.

BRIDGET O’CONNOR
2700 Church Avė. & 
821 Rogers
NOTICE is 
CL 225 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol LaW at 740 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

hereby given that License No. 
been issued to thę undersigned 
wine and liquor at retail under 

__ __  __ of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 735 
Brooklyn, County 
on the premises. 

FRANK UHL
735 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that Licgftse No. 
RL 6661 has been issued to the u ‘ersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1380-84 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COST. CURTIS INC.
1380-81 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL5490 has 
to sell beer, 
'Section 107 _______ _____
trol Law at £510 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bė consumed

NOTICE is 
RL 1357 has 
to pell beer. 
Section 107 
trol Law _ __ ___ _ _____
Brooklyn, "County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ROCCO ROBERT SAVINO 
Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License 

has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage, Con
trol Law at 5615—1st Ave., Borougn of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOLDMAN & HARRIGAN
5615—1st Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL6213 has 
to sell beer, 
Section 107 .. .... _______  _______  __
trol • Law at 233 Moore St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 4797 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law . . ___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA REST., INC. 
2910 Ave. D, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 1122 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH 
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 4310 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law pt 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises. *

HARRY TiRAHAM 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARY
(Jean’s

2123 Emmons Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
(Myrtle Rest. & Bar)

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 'Con
trol Law at 483 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveragę Con
trol Law at 716 Glenmorc Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SCOCO
716 Glenmorc Avė., Brookiny, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer1 and wine at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 16th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO SCALI 
5416 16th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Union St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MINO
12 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739 6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PERROTTA
739 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec- 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REMSEN COURT LIQUOR STORE INC.
5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 305 Roebling St., Borough ot Brook
lyn, County of Kings, to be consumed ff tl e 
premises.

ROEBLING LIQUOR STORE INC.
805 Roebling St.. Brooklyn, N. X.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 147 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1836A __ Z___ „1,
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
1836A Fulton St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 834 has been issued to the underdsigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned, 
to sell, wine and liqUor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 292 Kingston Avenue, Borough of

Kings, to be consumed

NOTICE is 
L 1503 has 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic • Beverage Control 
I>aw at 7718 _J. ___ _ _____„L
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
off the premises 

SHORE ROAD 
7718 -3rd Ave..

hereby given that License 
been issued to the undersigned

3rd Avenue, Borough of

LIQUOR STORE. INC.
Brooklyn, N. X-

NOTICE is hereby given that License No.L 885 has • - - -
to sell, wine ___ __ ___ _____  ____  _
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control

180 Hoyt Street. Borough of
County of Kings, to be consumed 

premises. 
‘ LOUIS SCHWARTZ

180 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

< been issued to the undersigned 
ine and liquor at retail under Scč-

Fulton Borough of

Law at 
Brooklyn, 
off the :

NOTICE is hereby given that License No. 
[u 277 has been issued to , the . undersigned 
o sell, wine and liquor at retail under Sec

tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 401 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PHILIP SCHUPACK
(Philip’s Retail Wine & Liquor Store) 

401 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has ' been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 546 86th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off '

.546

the premises.
ANTHONY SANTORA JR.

(Dyker Liquor Store) 
86th St., Brooklyn, N.

No.

Brooklyn. County of 
off the premises.

LOUfS 
(Pitkin Wine 

292 Kingston Ave..
HOROWITZ
& Liquor Shop) 

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1642 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 508A Brighton Beach Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consum
ed off the premises.

JENNIE HONIG
(Brighton Beach Wines & Liquors) 

508A Brighton Ileach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that Llcėnsc No. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell, wine ‘and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HIGHWAY LIQUOR CO. INC. 
956 Kings Highway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
has been Issued to tho undersigned 
wine and liquor at retail under Sec

tion 107 of the Alėoholjc Beverage Control 
Law at 5602 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERZ LIQUORS ING.
£>602 — 8th Ave., Brooklyn, N. X.

L 401 
to sell.

NOTICE is hereby given that License __
L 517 has been Issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail tifider Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 713 Fulton Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

LSIDOR RAND 
Wine & Liquor 

St.,
(Fulton

713 Fulton
Store) 

Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 1036 Jias 
to sell beer, 
Section 107 
tl’01 Law nv .Jivnu.. av, UV.VUĮĮU
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

SAM PENSKY
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
D.W. 18 lias been issued to the undersigned 
to Manufacture & W. R. 308 to sell, wine at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 97 Chester Str., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
RL 1204 has 
to sell beer, 
Section 107 _
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

FRANCIS 
183 Richards St.,

NOTICE is 
RL 4422 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 349 Central Ave., , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the urtderslgned 
to sell, wihe and liquor nt retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. į

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has, been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 450 St. Johns Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET JAVITZ
(St. Johns Wine & Liquor Storo Inc.) 

450 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has been issued to the undersigned 
to sell, wihe and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic 'Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 1097 hąs been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

* PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

6011—4th Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 2277 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at --T- ___ _ __________
Brooklyn, County ‘of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL' F. SHEA 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 3361 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at___ _____ ____  ____ ____  __
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY DE VITO AND 
THOMAS CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iff hereby given that License No. 
RL 1384^ has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of

6011—4th
NOTICE is 
RL 6758 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wirie and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 

v.w. -y-.- <.v 4905 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S.—H. BAR & GRILL, INC. 
4905 Church

NOTICE is 
RL 3085 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, 
cd on the premises.

FRANK FRANZESE
7,31 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage ' Con- 
731 Metropolitan Ave., Borough 
County of Kings, to be Consum-

to sell beer,
Section 107 
trol Law at 1490 Myrtle Ave., Luiuukh mi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
1190 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Ave, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

hereby given that License No: 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(Tlie Old Oakland Tavern)

387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4418 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 575 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1199 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control Law ...
rough of 
consumed

NOTICĘ is 
RL 1350 has 
to sell beer. 
Section 107 ______ _____
trol Law at 667 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SCARPINITO
667 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retMĮ under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of^Kings, to be consumed 
on the premises.

. ADOLPH HOPPE 
1154 Broddway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine arid liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
244 Havemcyer St., Borough of

575 Lorimer at 2188-2190 Flatbush Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises,

ANTHONY CARABELLA
Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 1413 has 
to sell beer, 
Section 107 _______  _____ _  _
trol Law at 513 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMINE TELESE
513 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be epnsumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252 — 3rd Avė., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 2188-2190

is hereby given that License No.NOTICE , ____  ___ _____ ...
RL 2278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Fiat Iron Bar & Grill)

Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

L 504 has been 
to sell, wine and 
(ion 107 <>f the 
Law at 6813 
Brooklyn. County 
off the premises.

FRED W. &

6813 1th Ave..
WILLIAM C. DRE WES 
(Drewes Bros.)

Brooklyn, N.

NOTICE i 
L 35 lias been 
to sell, wine and 
tion 107 of the 
Law at 5217 
Brooklyn, County 
off the premises.

CARL 
4th Ave..

hereby given that License No. 
issued to the unde.rsigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed.

5217
MULLER

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has boon issued to the undersigned 
to sell, wine find liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EDWARD MASS 
(Edward Mass Co.)

130 5th Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given th fit License No. 
L 1139 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2921 Beverly Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

McLOONES INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby .given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 306 — 
Brooklyn, County 
off the premises.

Me KEY 
306—86th St.,

86th Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

LIQUORS CORP.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given .that Licehse_____  _______ ____  i No. 
L1415 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail undt'r .Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1071 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 43 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail Under Sbc- 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43'24 — 18th AVe.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN LIEBMAN 
(Parkville Liquor Store)

4324—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

328 Myrtle

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine arid liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1227 Nostrand Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 3801 hąs 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _____ _____
Brooklyn, County of Kings, to ix> consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH 
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 5509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine rind liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed bn the premises.

JOHN J, STANLEY
1607 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N.Y.
NOTICE is hereby, given ■ that License No. 
RL 4343 has bėen Issiied io the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
bn the premises.

NAPLES REST., INC.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6756 hris been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and iiquor at*retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ąt 2707-9-11 Beverly Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kihgs,- to be ėonstimėd 
on the premises.

JOHN JOSEPH . FI LAN B 
(Beverly, Bar & Grill) 

Beverly Road, Brooklyn, N. Y.2707-9-11

NOTICE is 
L 124) has 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 .Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

J. A. PIDAL INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that* License 
been issued to the undersigned

No. NOTICE is hereby given that License No. 
L 785 has been issued to the undersignėd 
to sell, wine and liquor at retail under Sec-, 
tldn 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .41 Lincoln Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 864 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 'of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 123 Bay Ridge Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY PETZINGER
123 Bay Ridge Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTiCE is hereby given that License No. 
I, 560 hits been issued to the uttdęfsigned 
to sell, wine and Hqubr at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Cdntrol 
Law at 887 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS GALE
(Morris Liquor Store)

887 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 515 Jias been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic, Beverage Control 
Law at 219 De Kalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

ANNA LAVITZ. , 
(Carlton Wine & Liquor Store)

219 De Kalb Ave., Bfbbkfyh, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehse No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retrill under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Pierreporit Street, Borougn or 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off thė premises.

SIGMUND KIMMELMAN
•repont Wine & Liquor Storo

Brooklyn, N. Y.
(Pier ____ ..

168 Pierrepont St.,

NOTICE is 
RL 4333 has 
to isell beer, 
Section 107 
trol Law at__ ________ _ _________ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

FRANK DAVANZA 
PLAZA GRILQ

244 Havcmeyer St., Brooklyn, N. Y.
NOTIČE is hereby given that License No. 
RL 5495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Bferry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 1209 has _____ „ __________
to sell beer, wine and liquor ąt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

HENRY STERN
2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

hereby given that License No.

hereby given that LicenseNOTICE is
RL 5434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and Jiquor at retail tirtder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JAMES MeDADE INC.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

146 Engert
NOTICE is 
RL 4332 has 
to sell beer, 
Section 107 _______  ________
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
(Triangle Bar & Grill)

589 Franklin Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is
RL 1313 has been issued to thp undersigned 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law

hereby given that License’ No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is. 
RL 3261 has 

-to sell beer. 
Section 107 .... ________ _____ w_
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con- 
v. at 2423 Ave. U, Borough of
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRAND’S INC.
2423 Ave U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

1823

MAY T. HASSELMANN
(d-b-a Haye’s-Road House) 
Estate Harry A. Hassclmann

Ocean Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is 
RL 3056 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at „____ ____ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

144 Wyckoff Ave., Borough of
trol Law at 1596 
Brooklyn, County of 
on the prehnises.

LOUIS 
1596 Broadway,

NOTICE is hereby given that Licehse No. 
RL 4440 has been issued to the undersigned 
to sell bfeer, wine and Hquor at retail urider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conr 
trol L(iw it 1448 Nostrand Ave., Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
1448 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby, given that License No, 
RL 4304 has been issued th the undersigned 
to sėji beęr, ^vino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 140 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County ot Kings, to be consumed 
on the premises.

TERRY MITCHELL
140 Sands St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby’ given that License, No. 
RL 7017 has becir Issued to the undersigned 
♦ «oii wino and liquor' at retail under 

of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to

PLOTKIN
Brooklyn, N. Y. NOTICE is 

RL 3287 has 
to sell beer. 
Section 107 _______  _______
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the promises.

GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2824 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beveragd Con-

NO’flCE is hereby given that License No. 
RL 1029 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine end liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
trbl Law at 82 Washington St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET McMONAGLE
84 Washington St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1.07 of the Alcoholic* Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGL1ONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqUot at retail under 
Section 107 of the Alcbholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Ave., Borough of 

.Brooklyn, County of Kings, to bė consumed 
on the promises.

ORA’ZIO GUTT1LLA AND 
GIAjCOMO BELLISS1MO

907 Livonia -Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby įiven that License

hėreby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2832-6 Church Ave., Borough of

NOTICE 
RL 6602 
to sell beer, 
Section 107 
trbj Lhw at___ _  _____  ____ ______ „___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CRYSTAL REST., CORP.
2832-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giyert that License No. 
RL 3304 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine rind liquor at rėtriil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3 Kent Aveiriie, Borough bf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.

SAM SAPEGA
3 Kent Avė.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL.2756 has been, issued to tlif> Undersigried 
t6 sell beer, wino and Heįtlor at retail urider 
Section 107 of the Alcbholic Beverage Con
trol LaW at 1840 Nofttrahd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ptbiriises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Avfe'., Brooklyn, N. Y.
faOTIOE is hereby glvbn that License No. 
RL 3041. has been issued to thb xundersighed 
to Sėli beer, ivlrio arid liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5409 bda beqn issued to the undersigned 
to sell beet, wine apd liqUor at retail under 
Sėctibll 107 of the. Alcbholic Beverage Con- 
trbi Law at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on thb prethlses. ,

EDWARD L. SCHARF
974 Meeker Avė., Brooklyn, N. Y.

is 
has

to sc) I beer, 
Section 107

6612 New

at 6612 New Utrecht Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ANTONIO GROSSI, JR.
Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

be

hereby giv.ėii that Licėn'se No. 
bqen issued to th<? undersigned 
wlnb and li^tibr dt retail urider 
of .the Alcoholic. Beverage Con- 

—.... 123 Greenpoint Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on . the premises. '
- ELLEN WALS^OF ANDREW 

123 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is 
RL 3045 has 
to sell beet. 
Section 107 
trol Law at

rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed' op the premises.

LUDWIG LAROCHE rind 
LOUIS W. LA ROCHE 

2081 Coney Island Ave., Brooklyn,
NOTICE is
RL 4396 |ias been issued to the ui)dersignei„ 
to kėli beer, wino rind liquor at retail under 
Section 107 cf tMc, 
trol Lhw at 154 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR
154 Vanderbilt Avt., Brooklyn, N. Y.

N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

..1 _,.Jer 
of tRe Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 143 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.

NOTICE is hereby given. that License No. 
RL I282 lias been issued to the undersigned 
to rieil bėėr, wind rind liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 167 Furniail St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

HERTWECK & NESSLER 
167 Furman St., Brboklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4408 Jias been, issued tp the undersigned 
to dell beer, wihe and liquor* at rėtall under 
Sectioi). 107 of .the Alępholic Beverage Con
trol Law at 40’41-3 Glenwbod Rd., Borotigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

POLLACK & LAURO INC. 
4021-3 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

Bižtiieriai, skalbkite šavb bižhj 
dienraštyje “LaisvBjė^t

NOTICE is hereby &iven that License No. 
RL 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, VITO DI NAPOLI
2412 Pitkin Ave., 1 ‘ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1163 has beėn issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Seėtion 107 ot the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 897 Gates Avp., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO
897 Gutcs Ave., Brooklyn. N. Y.

--------------------- 1---------
NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Eaw at 1781 Ocedn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be čonsumed 
off the premisas.. , ,. • * .

SAMUEL SlfcbN
1781 Ocean Ave. Brooklju, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 162 Park Place. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

PARK TERRACE CAFE. INC.
162 Park Place, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
bben issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is 
RL 1277 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Uw at 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn; County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7028 has 
t/O sell lx?cr, -- - _-__ —_
Section 107 of the Alcbholic Beverage Con
trol Law at 1387 Bedford Ave.. Borough Of 

jklyn, County of Kings, to be consumed 
tne premises.------------- O.BRJEN AND 

GAV1GAN
Brookk u, N- Y

l>oen issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

Broo] 
on 1

MICHĄEL 
HUGH

1387 Bedford Axe.,



šeštadienis, Kovo 21, 1942

Sovietų Oficialiai Pranešimai

ant Richmond iri Oregono 
™L po Pietų I ,

M.

va-

TlT't 
t / ’ • . ‘ J ■* * - ■ * ' ■

-i

155 
vai.
šo- 

gčri-

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

ambasadorio žmona,

Maskva, kovo 19. — Sovietų Žinių Biuras paskelbė 
sekamą pranešimą:

Naktį kovo 18 į 19 d. neįvyko jokių svarbių atmai
nų fronto padėtyje.

Kariniai sovietiniai laivai nuskandino priešų trans
porto laivą, 3,500 tonų, Barents Jūroje.

Naktinis Sovietų Pranešimas:
Kovo 19 d. nebuvo jokių ypatingų permainų fronte.
Kovo 18 d. buvo nušauta žemyn 16 vokiečių orlaivių.

Sovietai neteko septynių lėktuvų.
Kovo 19 d. penki vokiečių orlaiviai buvo nukirsti že

myn arti Maskvos.

MONGOLIJOS LIAUDIES DELEGACIJA 
SOVIETU FRONTE PAS GEN. ŽUKOVĄ

Maskva. — Pas vakarų 
fronto armijos komandie- 
rių, generolą Žukovą ir jo 
štabą atsilankė pasiuntiniai 
darbo žmonių iš Mongolų 
Liaudies Respublikos. Su 
jais į vakarinį frontą atvy
ko traukinys pilnas pri
krautas dovanų Raudonajai 
Armijai. Tai jau trečias 
raudonarmiečiams dovanų 
traukinys nuo Mongolų 
Liaudies Respublikos.

Mongolų liaudies pasiun- kės laisvės, bet taipgi dėl 
tiniai taipgi aplankė mies- i laisvės ir nepriklausomybės 
tus ir kaimus, atvaduotus 
nuo hitleriečių ir matė įro
dymus, kaip vokiečių fašis-

CAiSve
.. . .u I —

Penktas Puslapis

MAKE EVERY 
PAY DAY 

BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL 
★ SAVINGS PLAN *

mina, kad, kai oras atšils, tai 
ir kalba pasitaisysianti, nes 
jis dar jaunas vyras, — ligą 
nugalės. .

Linkiu ligoniams greito pa
sveikimo !

J. S. Rainys.

WHOLESALE^ AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic neverage Control 
Greenpoint Ave., Borough of

NOTICE is 
RW 231 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 31 V,I,:CUIIUIIIL 2kW., UVIVUK11 y1 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN MIEGZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

“Mus išlydėdami, Mongo
lijos žmonės įpareigojo mus 
išreikšti jų gilią pagarbą ir 
pasigėrėjimą Raudonajai 
Armijai ir Sovietų Tautoms 
už jų narsą pergalingoje 
kovoje už savo tėvynę prieš 
bendrąjį mūsų priešą — vo
kiečius fašistus okupantus. 
Mongolijos liaudis supran
ta, jog patriotinis Sovietų 
Sąjungos karas yra veda
mas ne tik dėl savo tevis-

Nekaltai Gavau “Vėjo” . . .
Nusiskubinau į Savoy Plazą, 

kur buvo “Laisvės” bankietas 
su vaidinimu ir koncertine 
programa. Buvo 2 vai. po pie
tų. Nusinešiau ten padalinti 
plakatų. Mat, 13 mūsų miesto 
lietuviškų organizacijų bend
romis jėgomis ruošia du masi
nius mitingus, kurių vienas į- 
vyks kovo 22 d., o kitas kovo 
29 d., Taut. Salėje.

viešnios 
Ir štai, 
moterų.

ir lau-

vis tik 
ateina 
Paste-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ‘Con
trol Law at 74 Rochester Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on’ the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn,

NOTICE is 
RW 855 has 
to sell beer 
tion 107 of 
I,aw at. ... ____ v .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I. ’ ' 
279 Irving

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

279 Irving Ave., Borough of

MENAHAN REST. INC.
Ave., Brooklyn, N.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS
3386 Atlantic Ave., Brooklytf, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at <5302 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. W. REST. INC.
5302- 3rd Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3307 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 492 
Brooklyn, County of 
on the premises,

IGNAS
■192 Grand St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic BeVerage Control 

Henry Street, Borough of

N.

riškai jie ten elgėsi su gy
ventojais.

Luboan’as, galva tų pa
siuntinių, vice - ministeris 
pirmininkas Mongolų Liau
dies Respublikos, sveikinda
mas Sovietų žmones ir Rau
donąją Armiją, pareiškė:

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Du dideli mass-mitingai. Rengia 

Philadelphijos Lietuvių Pašelpiniai 
kliubai ir organizacijos ginti Ameri
ką šiame kare. Pirmas mitingas 
Įvyks 22 d. kovo (March), Lietuvių 
Muzikalėj salėj, < 
Allegheny Ave., 2

Antras mitingas Įvyks 29 d. kovo 
(March), Lietuvių Tautiškoj salėj, 
928 E. Moyamensing Avė.

Šiuose Mass-Mitinguose kalbės 
lietuviai ir amerikonai kalbėtojai ir 
aiškins apie baisią pasaulinę padė
ti, kaip pagelbėti sužeistiems kovo
tojams už demokratiją, paremiant 
Raudonąjį Kryžių. Kaip apsisaugot 
nuo priešo iš oro mėtomų bombų. 
Bus aiškinama ir kiti labai svarbūs 
ir opūs klausimai; įžangos nebus. — 
Kviečia Rengėjai. (65-67)

PITTSBURGH, PA.
Labai svarbu visiems Pittsburgui 

ir apylinkei. Pirmu kartu Įvyksta 
tokis parengimas, kuris yra rengia
mas Rusijos draugų, Rusijos Medi- 
kalei Pagelbai. Parengimas Įvyks 
Syria Mosque svetainėje, 21 d. ko
vo (March), subatos vakare, 8-tą 
vai. Ta salė yra viena iš didžiausių 
mieste. Bus labai svarbus kalbėto
jai: Rusijos 
Litvinoff; Lord Morley, ir Edward 
C. Carter pasakys daug apie dabar
tinę padėtį. .Tikietai 75c, $1.00 ir 
$1.50 ir karo taksai bus dadedami. 
Širdingai kviečia visus Rengėjai.

(65-67)

GREAT NECK, N. Y.
Kovo (March) 24 d., 8:30 vai. 

kare Pirmyn Choras užkviestas da- 
lyvaut programe dėl “Russian War 
Relief.” Visi choristai susirinkite 
Community Church salėje PRIES 
8:30 vakare, su kostiumais. Salė 
randasi priešais Kensington moky
klą, 3rd St. ir Stoner Ave., Greąt 
Neck. — Sekr. O. Lukauskas.

• (67-69)

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, kovo (March) 22, Lietuvių 
svetainėje, Park St. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kalbės Tiesos redaktorius, 
J. Gasiūnas iš Brooklyn, N. Y. Už- 
prašom iš plačios apylinkės ir vieti
nius skaitlingai atsilankyti. — Ren
gimo Komisija. (65-69)

WATERBURY^ CONN.
22 d. kovo (March) bus perstaty

ti du veikalai: “Atvažiavo su Krai
čiu” ir “Koks Tėvas Toks ir Vai
kas.” Suloš artistų grupė iš New 
Haven. ‘Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kp. ir Vilijos Choras. 
Bus Venta svetainėje, 103 Green St. 
Lošimas prasidės 4 vai. dieną, mu
zika 6 vai. vakare. (65-67)

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 25 8th Avenue, Bofbugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB
25 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
CL 222 has 
to sell beer, 
Section 107 .... „___________ _____
trol Law at Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, C 
sumed on the premises.

BEN MA CHREE 
Foot of Bay 32nd St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 6017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONETTE KOERNER
329 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

Mongolų Liaudies Respubli
kai ir visoms laisvę mylin
čioms tautoms. Tai yra ka
ras prieš bendrąjį mūsų 
priešą.”

Tarp kitų Mongolijos dar
bo žmonių dovanų raudon
armiečiams buvo saldai
niai, mėsa, vynas, cigaretai, 
čeverykai ir drabužiai.

Gazolino Kortelės
Washington. — Amerikos 

vidaus reikalų sekretorius 
Harold Ickes numato, kad 
po menesio ar šešių savaičių 
bus įvestos kortelės automo
bilistams gazolinui pirkti 
rytinėse valstijose ir taipgi 

» ir Washington© 
valstijose. Tos kortelės ap
ribos gazolino pirkimą tam 
tikru kiekiu.

HARTFORD, CONN.
ALDLD kuopa rengia žaislų parę, 

jvyks šį sekmadieni, kovo (March) 
22 d., Laisvės Choro salėje, 
Hungerford St., pradžia 3-čią 
po pietų. Bus gera orkestrą 
kiams, skanus užkandžiai ir
mai. Įžanga 50c. Kviečiame skait
lingai dalyvauti šiame žaislų ir pa
silinksminimo parengime. (66-67)

WORCESTER, MASS.
22 d. kovo (March), Suvienytas 

Lietuvių Komitetas rengia bankietą 
su koncertine programa, Sovietų 
Raudonosios Armijos Medlkalei Pa- 
pelbai, ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Programą pildys Aido 
Choro merginų grupė, Josephine 
Latviūtė, ir Ukrainų trio iš Bosto
no. Visus prašom dalyvauti 5 vai. 
po pietų, 29 Endicott St., Lietuvių 
svetainėje. — Komiteto sekr. J. 
Lukas. (65-67)

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Progr. Kliubas rengia 

vakarėlį, šeštadienį, 21 d. kovo 
(March), 408 Court St., pradžia 7 
vai, vak. Vietiniai ir iš apylinkės 
draugai ir draugės yra kviečiami da
lyvauti. — Komisija. (66-67)

WATERBURY, CONN.
Atsidaro mokykla Raudonojo Kry

žiaus pirmos pagelbos lietuvių kal
boj, po vadovystė Liteuvjų Komite
to Gelbėjimui Amrėikos. Pirmos pa
mokos bus duotos kovo-March 24, 
utarninko vakare, 7-tą vai., Venta 
Hali, 103 Green St. Raudonasis Kry
žius kviečia ka'd kuo skaitlingiau
sia lietuviai, lankytų, šias . pąipokąs, 
nes tai yra labai reikalinga netik 
karo laike, bet kiekvienam nelai
mingam atsitikime. — Koresp.

(67-68)

F. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. ren- 

ga prakalbas, kuričs atsibus 22 d.
>vo (March) sekmadieni. Pradžia 

7:30 vai. vakare, Knights of Py
thias svetainėje, 1817 Church Ave. 
Kalbėtojai bus V. Andrulis iš Chi
cago, Ill., ir Dr. A. B. Upton. Kuo
pos valdyba kviečia visus, kurie tik 
galite atsilankyti. Įžanga veltui. — 
Rengėjai. (65-67)

Suteikiam garbingas laidotuves

$160
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Nusėdau prieangyje 
kiu svečių.

Svečiai bei 
eina ir eina, 
laiptais būrys
bėjusios mane, pradėjo pikto
kai man išmetinėti, kad joms 
reikia taip aukštai laiptais lip
ti; svetainė esanti perdaug 
aukštai; senesniems, esą, sun
ku dasigauti, ir 1.1. Ir už visą 
tą, aš “kaltas” esąs . . .

Teisinausi, kad .šiemet aš 
buvau paliuosuotas nuo viso
kių pareigų, nes mano sveika
ta man neleido darbuotis, bet 
moteriškaitės mane 
“tarkavo” . . .

Mano žmona ir aš 
kėjome $2.50 įžangos 
vės” bankietą, bet už 
tėm gerą vaidinimą,
pasivalgėm, ir šiaip gerai pa
silinksminome. Tik išsigerti 
negavau, nes prie baro prisi
grūsti negalėjau.

Grand St., Borough of
Kings, to be consumed
SUTKUS

Brooklyn, N. Y.
NOT1CE is 
RW 740 Ims 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 61 ...__  _____ ,____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
ANTHONY A, ALUAREZ, JUAN F. SAIZ

ENRIQUE LLAND 
(Madrid Rest.)

61 Henry St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is
L 1004 has ... ....... ..
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 482 Coney Island Ave.,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR J. RYAN JR.
■182 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 534 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 7th Ave., Borough _ of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed" 
off the premises,

STANLEY RUBIN
201 7lh Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C.T. R. 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1765 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NATHAN II.
(Benson 

1765 86th St.,
NOTICE is 
CL 223 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2806' Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VARUNA BOAT CLUB INC.
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned

Kings, to be consumed

LINDENAUER 
Mansion)

Brooklyn, N. Y< 
hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

vistiek

užsimo- 
į “Lais
tai ma- 
skaniai

Serga
Serga draugas Jonas Lesu- 

tis. Jis nuoširdus ir geras pa
žangaus judėjimo rėmėjas. Jis 
negalėjo šiemet net “Laisvės” 
bankiete dalyvauti.

Staigiai ligos buvo suimtas 
drg. A. J. Smitas. Gydytojas 
jam įsakė būti lovoje.

Girdėjau, kad d.d. Šapra
nauskų sūnelis sveiksta. Jau 
galįs pavaikščioti ir apsireng
ti. Jo tėveliai 
mūs, nes liga 
ba ir vis dar 
malumą. DV.

dar vis nera- 
pažeidė jo kal- 
neateina į nor- 
Kaškiaučius ra-

Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
’ Tel..i TRObridge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir Šventadieniai* i 
10-12 ryte

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

Tilžės spaudimo .................. 60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų ..............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
1 Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ..................  $1.25

Kantičkos, giesmes, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su 

25 paveikslais ...................... 50c
Mikaldos pranašavimas ........... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesj, žvaigždes ..... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų .....    10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais ............. 25c
Sapnas Marijos ir gromatą Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Vieną. Dalis

I, gražios istorijos ................. 50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus .... ...............   15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......... 25c

žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; lNuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85,c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandęnines ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užpisončiusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos ................... 25c

M. ŽUKAITIS '
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis išakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
gi! Mosčia tuojaus pajusi 
nuo Nuovargio, 
kojų nutirpimo.

Jeigu tamsta

Rankų ir

Deksnio

malonių šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir

Mostics Kaina:
Ointment. . ,75c. 
Ointment, . $2.00 
Ointment. . $5.00

Galingos
. . 1-oz Dekens
. . 4-oz Dekens 
. . 16-oz Dekens

įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, alo tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) * ’

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mi. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ii’ po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kąiną. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN,. N
I /

County of Kings, to' be con-

BOAT CLUB 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3338 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 237 So. 4th Street, Borough of 
Brooklyn, Cotfnty of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
(Parksidę Tavern) 

4th St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 167 of the Alcohplic Beverage Con
trol Law at 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

237 N.So.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tfie premises.

JOHN SCHAEFER
litB Johnson Avė., ' Brooklyn, VN. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveragę Con
trol J«w at 123 Glcnmore Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUGZYNSKI
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER EXEC. 
ESTATE OF SIMON RASCHER
Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.2863

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the

4301

4301-—4th Ave., Borough of 
. ~'—n , „ ‘>e consumed

premises.
JOSEPH T. McGOUGH 

(McGOUGH BROS.) 
4th Ave., Brooklyn,

RL 3064 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on 

154
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FREI). GUTERDING & RICHARD WILKENS 

(G. & G. Tavern)
199 Russell St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES
Law at

the premises.
FREDERICK G. KIRSCHMAN

Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

★ LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGIIT-—HAvemeyer 8-1158

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir įdės tinkamą “burner*’ 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
. I

TRU-EMBER FUEL CO., INC
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreeri 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M, PETRAITIĘNE IR SŪNA1
, ■ ■■ II..— ■■ ■■ ■■■■! ,,,

Jūs mokėsite ųž rakandus, o ne' už išrodymą
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Šeštas Puslapis
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LAISVĖ

New Wko^A^Zmiin
Aido Choras Nuoširdžiai Dėkavo ja

Gaila, kad teko suvėluoti šį 
rašinį. Tikiuosi, kad už tai bus 
man atleista. O dabar prie da
lyko: Varde Aido Choro tariu 
visiems, kuom nors prisidėjil
siems prie praeitą šeštadienį, 
kovo 14 d., įvykusios vakarie
nės pasekmingumo, nuoširdų 
ir didelį ačiū!

Gaspadinėms; K. šolomskie- 
nei, A. Zablackienei, M. Ra- 
žanskienei, M. Janulevieienei, 
H. Petkienei ir R. Laukaitie
nei.

Prie stalų patarnautojams: 
Onai šolomskaitei, Lenai Meš- 
kėnaitei, Aldonai Nečiunskai- 
tei, Antanui Navikui, Alfonsui 
Maželiui ir Povilui Ventai.

Taip pat ačiū J. Dainiui, ku
ris dirbo prie įžangos bilietų 
langelio ir V. Žilinskui, 
pagelbėjo Dainiui.

Per vakarienę garbės na
riais į choro rėmėjų skaičių 
įstojo Anastazija Kaulinienė 
ir Stefanija Cedronienė, abid
vi iš Maspeth, N. Y.

J. Kalvaitis, geras choro pa- 
trijotas, si’irinko iš “Maspetho 
grupės’” $1.00 aukų ir per va
karienę įteikė choro komisijai.

Taigi dar kartą — labai di
delis ačiū visiems rėmėjams, 
dirbusiems ir atsilankiusiems. 
Jūsų visų rūpestis, ir pasidar
bavimas vakarienėje, kiek te
ko girdėti, duos chorui arti 
šimtinės pelno. Taigi, Aidas 
dar galės ilgai aidėti su lietu
viškomis dainomis, keldamas 
lietuvybę ir linksmindamas

Mobilizuos Valstijos Gvardiją 
Veikimui Savo Apylinkėse 

Laike Atakų Iš Oro

Browderiui Laisvinti Kongre
so Baigtuvėms Rengiama 3 

Didžiuliai Milingai

šeštadienis, Kovo 21, 1942

abelnai mūsų lietuvišką publi
ką, nes, kaip pasirodo, jis yra 

kuris gerai įvertinamas.
Choro Koresp.

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Laisves Radijo Turėjo 
Svečių Iš Kitur

Gubernatorius L e h m anas 
patvarkė, kad New Yorko 
Gvardijos kuopos būtų mobili
zuojamos laike kiekvieno per
spėjimo apie atakas iš oro ir 
kiekvieno aptemdymo.

Patvarkyme sakoma, jog 
gvardiečiams duos ženklus, su 
kuriais jie bus laisvai praleis
ti skubėti į savo apylinkės ar- 
morę ar kokią kitą nustatytą 
vietą ir ten susimobilizavę 
lauks savo komandos patvar
kymų. Ko m an d i eri a i s a v o 
ruožtu turės pranešti vyriau
siems vadams, kiek susimobi- 
lizavo.

Mobilizacijos bus skaitomos 
paprastais pratimais, nemoka
mos, jeigu nebus pašaukti vei
kimui.

Pereito ketvirtadienio vaka-

Browderiui Laisvinti Komi
tetas skelbia, jog užbaigtu- 
vėms nacionalio kongreso, ku
ris Įvyks Yorke kovo 28 
ir 29-tą, Vengiama trys dideli 
masiniai mitingai kovo 29-tos 
popietį, 2 vai. Tai bus pasku
tinė kongreso sesija, kongreso 
darbų suvada, kurioj dalyvaus 
ir minios newyorkiečių. Mitin
gai bus šiose salėse:

Manhattan Center, 34 St. 
ir 8th Avė.

Cosmopolitan Opera House, 
135 W. 55th St.

Royal Windsor, 66 W. 66 
Street.

Įžanga visiems vienoda — 
25c. Visuose bus nacionaliai 
paskilbę kalbėtojai, svočiai 
delegatai ir vietiniai.

Tūli Mano, Kad Tvarka 
Liečia Tik Kitus

Ketvirtadienio vakarą pra
vestasis Coney Island pajūrio 
aptemdymas, sakoma, praėjo 
labai patenkinančiai. Jame 
veikė virš 4,000 wardenu, po
ra šimtų slaptosios ir unifor
muotos policijos ir eilė kitų 
pareigūnų.

Gal išbandymui wardenu 
budrumo, kaip griežti bus sa
vo pareigų atlikime, tūloj gais- 
ragesių stotyje rasta palikta 
deganti lempa, kurią warde- 
nai užgesino. Kitur sustabdy
ta majoras LaGuardia, kuris 
važinėjo srityje, kaip ir poli
cijos komisionierius Valentine, 
tėmyti, kaip veikia civilinių 
apsaugos-apsigynimo aparatas. 
Jam paliepta uždaryt savo ra
dio, kadangi nuo jo matėsi 
šviesa. Majoras įsakymą išpil
dė. Abelnai visi gyventojai ko
operavo.

Praktikuoja Miesto 
Aptemdymus

Policijos k o m i s i oniorius 
Lewis J. Valentine skelbia, 
jog pradedant kovo 19-ta skir
tingose miesto, dalyse prakti
kuojami aptemdymai (black
outs). Jis pabrėžia, jog jų 
tikslas yra ne demonstruoti, 
bet issipraktikuoti aptemdy- 
mą, patikpinti, kad viskas bū
tų savo vietojo, viskas veiktų 
tikslai ir greit.

Tas viskas yra būtina, jeigu 
norima, kad aptemdymai at
siektų savo tikslą—padėtų ap
saugoti miesto gyventojus ir 
turtą laike atakų iš oro.

šiems praktikiniams aptem- 
dymams nebūna alarmų, war- 
donai ir kiti šviesų kontrolie
riai veikia sulyg iš savo ryšių

Aptemdymų laike nevalia 
gatvėse važinėti jokiems ki
tiems vežimams, kaip tik poli
cijos, gaisragesių, ligoninių ar 
turintiems reikalo su elektros, 
gaso ir vandens suvadų patai
somis.

Pirmasis dalinas aptemdy
mas kovo 19-tos vakarą skir
tas Coney Islando iki Far 
Roc k a way p a j ū r i u i.

Antrasis aptemdymas bus 
kovo 25-tą, New Yorko daly
je į pietus nuo 14th St.

Sulaikė Svetimšalius
Pirmadienį ii- antradienį 

Brooklyne sulaikyti dar 9 ita
lai, visi jauni vyrukai. Patirta, 
kad jie nelegaliai įvažiavę. Su
ėmimo laiku pas juos rasta 
trumpųjų radio bangų setai, 
kameros, kas priešų šalių pi
liečiams yra uždrausta.

gautų patvarkymų. Aptemdy
mai pradedami lygiai 9 vai.

Nuo gruodžio 7-tos tokių 
nužiūrimų pavojingais valsty-

vakaro ir tęsiami per 20 minu- bes saugumui svetimšalių New 
čių. Yorke sulaikyta 726.

* <

<
*

Ridgewood, N. Y. — Kovo 
17 d. atsibuvo susirinkimas 
ALDLD 55 kuopos. Susirinki
mas buvo neskaitlingas, nes 
nekurre nariai turėjo dalyvau
ti kituose svarbiuose susirinki
muose. Nors ši kuopa nėra na
riais skaitlinga, bet šiais me
tais gerai mokasi duokles. Iš 
senų narių jau tik du nepasi- 
mokėję duokles už šiuos me
tus, bet ir jie pasižadėjo už- 
simokėt sekančiam susirinki
me. Vieną narį turim naują ir 
daugiau tikimės gauti.

Kuopai buvo prisiųsta du 
laiškai. Vienas laiškas nuo 
Komiteto Išlaisvinimui Earl 
Browderio. šis komitetas, kaip 
į kitas kuopas, taip ir į mūs 
kuopą, atsikreipė su prašymu, 
kad priimtume rezoliuciją pra
šant prezidento Roosevelto pa- 
liuosuoti Earl Browderj. Ko
miteto prašymas buvo išpildy
tas. Kitas laiškas iš Kanados, 
nuo Liaudies Balso adminis
tracijos. Liaudies Balso admi
nistracija savo laiške prašo 
paramos dėl Liaudies Balso. 
Po trumpo apkalbėjimo vien
balsiai sutikta paaukot iš kuo
pos iždo $2 ir ant blankos au
kavo šie draugai — po 25c.: 
J. Steponaitis, A. Sakalauskas, 
P. Babarskas, M. Stakovas, P. 
yišniauskas, A. Briedis ir I. 
Jarašius.

Taipgi buvo prisiųsta dvi 
kvitos dėl užprenumeravirho 
Liaudies Balso. Vieną kvitą 
pasiėmė drg. J. Steponaitis ir 
sakė stengsis gaut Liaudies 
Balsui prenumeratą. Taipgi 
ant blankos ir daugiau bus 
renkama aukų dėl Liaudies 
Balso.

Beje, kuopos komitetas ra
portavo, kad mūsų kuopa yra 
skolinga apskričiui narinių
mokesčių, bet nežino kur ran
dasi apskričio komitetas ir kas 
jo sekretorius.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 21 d. Tą 
dieną sukanka lygiai 44 me
tai nuo Spanish-American ka
ro pradžios/

Kuopos Korespondentas.

Laivynas ruošiasi Norman
die iškeldinti. Vien dėl laive 
esamo metalo, sakoma, verta 
padirbėti.

REIKALAVIMAI
Labai reikalingas darbininkas 

naktimis dirbti valgykloj. Turi su
prasti darbą. Kreipkitės 216 Broad
way, Brooklyn. (67-68)

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Great Necko Pirmyn Choras ruo
šia “Chow Mein’’ vakarienę ir šo
kius kovo (March) 22, Kasmočiaus 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė prasidės 5-tą vai. vakare. Prie 
vakarienės bus graži programa. Jau
nuoliai palinksmins publiką su tau
tiškais šokiais. Po programos bus 
šokiai p: iv George Kazakevičiaus 
orkestros. Prižadam, kad visi, kurie 
atsilankys, turės linksmą vakarą. 
Įžanga tik 51.00. — Kviečia Komi

'tetas. (65-67)

Laisvės Radijo Programa, 
kaip kad buvo žadėta, ir vėl 
turėjo kai ką naujo. Ta naujo
ve buvo Pirmyn Choro mergi
nų grupė iš Great Neck, N. Y., 
solo dalyse dalyvaujant brook- 
lynietei to choro narei Ruth 
Simas.

Dienos svarbiausių žinių su
trauką perdavė Laisvės redak
torius R. Mizara, o apie vietos 
lietuvių pramogas, taipgi pra
nešimus lietuvių verslo reika
lais davė anauncerė Eva Mi- 
zarienė.

Laisvės Radio Programos 
būna kas ketvirtadienio vaka
ro 6:30 iš stoties WBYN, 1430 
k les.

rą tokia bandomoji mobilizaci
ja buvo pravesta New Yorko 
užmiesčiuose, paliečianti arti 
pusę valstijos. Į stotis skubotai 
pribuvo 3,000 vyrų, gatavų į 
tris valandas išmaršuoti parei- 
gosna, jei tam būtų reikalas.

Irving Teatre

MOTERIMS

Daug Unijisty Balsavo

Antradienio vakare, kovo 
24 d., š. m., lygiai astuoniose, 
Williams Health Centre, Mau- 
jer St., arti Graham Avenue, 
įvyks pirma pamoka Pirmosios 
Pagelbos. Kurios esate užsire
gistravusios imti .kursą, pribū
kite laiku. Pamokos tęsis per 
11 savaičių, kažno antradienio 
vakare. Norinčios lavintis kar
tu su Moterų Apšvietos Kliubo 
narėmis, ir nepriklausančios 
kliubo gali lankyt pamokus.

Kliubietč.
-----------

Princesei Vėl Bėda
Lokalo 22-ro ILGWU unijos 

viršininkų rinkimai prilygsta 
geroko miestelio rinkimams. 
Jie turėjo 100 kandidatų, bal
savo per visą dieną dešimtyje 
skirtingų centrų ir ėmė virš 
vieną dieną surokuoti balotus. 
Narių turi 25,000.

Pasiskelbta Saužudyste 
Nepavyko

Mrs. Edna Egbert, 50 m., 
pagrasino šoksianti nuo antro 
aukšto savo namuose, 497 
Dean St., kad nusižudyti. Jos 
spiegiantis grąsinimas žudytis 
patraukė kaimynų atydą. At
sirado ir policija, kuri mote
riškę pradėjo atkalbinėti. Jau 
stovėdama ant durų stogelio 
moteris ginčijo, kad ji turinti 
šokti ant jiešmuotu viršumi 
tvorelės 18 pėdų ir taip nu
mirti. Tuo tarpu kiti policistai 
pro užpakalines duris dasiga- 
vo į apartmentą ir pro langus 
iš abiejų pusių jau siekė ją 
pagauti, o kiti užtiesė apačioj 
tinklą ir ją pastūmėjo tinklan.

Nuvežta į Bellevue ligoninę.
Sakoma, jog ji liūdėjus ir 

pykus, kad armijoj esąs jos 
sūnus per metus visai nieko 
neparašęs, nei žodžiu apie sa
ve nepranešęs.

Stanley Teatre
Sovietų judis “Tanya” pa

liktas trečiai savaitei ir sulyg 
turimo lankytojų skaičiaus te
atro vedėjai spėja, jog dar tu
rės liktis neribotam laikui. Fil
mą perstato stachanoviečių ju
dėjimą.

Toj pat programoj rodo ke
lias trumpas filmas.

Mrs. E. Reichert, 22 Hop- 
kinson Avė., įkaitinta žmogžu
dystės pirmame laipsnyje už 
nušovime Kings Park ligoninė
je savo brolio dėl “negalėjimo 
matyt jo kančių.”

Olga Trubeckienė, princesė,, 
kuri po savo ypatingo “biz
nio” būdų geriau mėgsta va
dintis paprasta Mrs. Stoever, 
aną dieną vėl turėjo mažą ne- 
susipratimėlį su policija. Nei 
šiokiu, nei tokiu laiku, pačiu 
biznio laiku, 9 :45 vak. įsibrio- 
vė policija į jos namus, 150 E. 
6.3 St., ir išvedė vieną jos “biz
nio vedėją,” o ją pačią įkaitino 
užlaikyme blogo pasivedimo 
namų — prostitucijos lizdo.

Ten rastas to “patarnavi
mo” pirkėjas, koks nors įvai- 
rumėlio jieškantis ponulis, nei 
buvo areštuotas, nei jo vardas 
skelbta.

Pernai toji poniulė buvo 
įkaitinta ir nuteista 6 mėne
siams tuo pat kaltinimu, bet 
tuojau bausmė suspenduota. 
Jos kostumeriai, “aukštosios 
draugijos” vyrai, taipgi nei 
nepaminėti. Bet jos “patarnau
tojom” nepraėjo taip sausai, 
mažiau ar daugiau buvo įka
lintos.

Kažkaip nelygiu mastu mie- 
ruojama dorybė. Pirkliautojai 
tuo šlykščių verslu, jo pirkėjai 
prašliaužia pro teisėjus, ant 
rytojaus pradeda iš naujo, tik 
su kitomis aukomis, o aukos 
to viso, tankiai žiaurių aplin
kybių įstumtos, išpublikuoja- 
mas tokiomis ir nubaudžiamos 
įkalinimais.

Kada nors ir mes turėsime 
išmokti kitaip matuoti dorovės 
klausimą.

Areštavo 6 vyrus norėjusius 
iššmugeliuoti Europon plati- 
numą, karo instrumentams 
svarbų metalą.

čionai rodoma “Mergina Iš 
Leningrado” palikta dar sa
vaitei laiko. Buvo manyta, kad 
savaites rodymo užteksią, ka
dangi jinai rodyta Stanley 
Teatre ištisai per 11 savaičių. 
Pasirodė, kad dar daug likę 
norinčių filmą pamatyt. Irving 
Teatro vartotą paprotį, filmą 
rodyt tik per savaitę laiko, 
prisiėjo pakeisti, kada susida
rė bloko ilgio linijos laukian
čių pamatyt, šeštadienį, ir sek
madienį turėjo šimtus grąžint 
atgal nemačius. Toki dalykai 
dėjęsi pirmu kartu to teatro 
istorijoj.

Priedams rodoma francūzų 
filmą “Helene.”

Teatras randasi Irving Place 
ir 15th St., New Yorke.

Clement Vokietaiti?
! LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

!, Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179 ,

Tačiau vistiek turėta įvykint 
vienas areštas. Radosi vaikinė- 
lis, tūlas Robert Kilargian, 19 
m., kuris pamanęs esąs svar
besniu už visą svietą. Warde- 
nui paliepus susistabdyt maši
ną ir užgesyt šviesas, jis norė
jęs palaidu liežuviu ir kumš
čiu -įtikint wardena apie savo 
svarbumą. Sulaikytas kvotimui 
po $500 kaucijos.

Greit Parvažiavo - Į Kapus
Penki jauni vyrukai, su no

rais greit pasivažinėti, nežiū
rint patvarkymo važiuoti ne 
daugiau 40 mylių per valandą, 
patraukė po 70 ir 80 mylių. 
Tuo greičiu jie bematant da- 
važiavo tiesiai į Channel Tiltą, 
Rockaway, ir tuo pat greitu
mu išvažiavo iŠ gyvenimo, visi 
užmušti.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: UUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ 
VIENINTELIS RODYMAS NUPIGINTOMIS KAINOMIS

“Girl From Leningrad” “HELENE”
su ZOYA FYODOROVA didis žmogiškas dokumentas
Extra: “To the Jews of the World" ir Sovietų Karo Žinios.

t VĖLAI RODOMA ŠEŠTADIENIAIS

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Arfkino Perstato — LUBOV ORLOVĄ, “Vo!rh-Volga” žvaiųždf

Diriguota Gregorio Alcxandroio — Muzika Isaae’o Dunajevskio 

TIK ČIA: “ATSAKYMAS IŠ RAUDONOSIOS AIKŠTES” 
Juozo Stalino kalba dėl pergalės.

Tain pat: “All Slavs Unite!” — Visų slavų vienybė prieš Hitlerį.
Nuolat nuo 9 A. M. - 25c. iki 1 P. M.

STANLEY THEATRE ......s,‘- x' v
RODOMA VIDUNAKTI KAS ŠESTADIENJ!

LABOR LKCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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 AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

! IT'S 7UST ITO 
TIN DI NG MONEY! J

Religijiniu daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

’F
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-9508

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewee St eJevelterlo stoties

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite 'pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

Štai 
a<,tesas.

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną s u b atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
•užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdarąs nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.




