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Sovietai Atėmė iš Vokiečiu Viazmą
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KRISLAI
Iš už pragaro vartų.
Diplomatiškai apsimelavo.

Gerų žmonių visur pilna. 
Gubernatoriaus klaida.

Rašo A. BIMBA

Mačiau filmą “Hitler’s 
Children.” Ji rodoma New 
Yorko Paramount Teatre ant 
Broadway.

Filmą paremta mokytojo 
Zimier knyga “Education for 
Death.” Filmą atidaro hitleri
nio pragaro vartus ir parodo 
svietui, kas ten dedasi, kaip 
ten auklėjami dvidešimto šimt
mečio kryžiuočiai.

Mes stebimės, kad naciai, 
jauni vyrai, visur siaučia, vi
sur plėšia, elgiasi žvėriškai. 
Jie tam gerai paruošti. Jie taip 
išauklėti. Per vieną desėtką 
metų Hitleris pavertė juos lau
kiniais žvėrimis.

Tai parodo ir ši filmą “Hit
ler’s Children.”

Nelengva juos bus atitaisyti, 
padaryti žmonėmis po šio ka
ro. Milijonai jų turės pasilikti 
įvairių kraštų laukuose savo 
kaulais kruviną žemę tręšti.

Dabar visas svietas pamatė, 
kad mūsų ambasadorius Stand- 
ley Maskvoje labai negražiai 
apsimelavo.

Valdžia turėjo pasakyti, 
kad jo anti-sovietinė šnekta 
neatstovauja valdžios atsineši- 
mo linkui to didžiojo šios ša
lies talkininko.

Standley, matyt, atstovauja 
tuos reakcinius amerikiečių 
ratelius, kurie bando pasėti 
Jungtinėse Tautose nepasitikė
jimą.

Sunku besuprasti, kaip po 
šio negražaus elgesio ponas 
Standley galės pažiūrėti So
vietų žmonėms į akis bei tei
singai atstovauti mūsų krašto 
interesus.

Amerikos žmonės juomi ne
pasitikės. Valdžia turėjo vie.- 
šai pasakyti, kad jis kalbėjo iš 
kepurės.

“Komunistams nepa vyko 
Pittsburgho draugijos e,” 
džiaugiasi vienas fašistinis 
smalaviris So. Bostono Kelei
vyje (kovo 10).

O ką tokio baisaus tie “ko
munistai“ tose draugijose no
rėjo padaryti? Nu, pakviesti 
jas į konferenciją, kuri nutarė 
sukelti pinigų nupirkimui dvie
jų ambulansų — vieno Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, kito 
Sovietų Sąjungai.

Vadinasi 
gražus ir
toms organizacijoms 
žmonėms, kurie prie 
prisideda.

Prieš ambulansų
gali kovoti tiktai Hitlerio pa
stumdėliai.

Jau kelinti metai nieko ne
buvo girdėtis apie mažą lietu
vių grupelę Pittsfield, Mass. 
Ten kadaise . gyveno draugas 
Selleris ir parašydavo kores
pondencijų. Dabar jį sutikau 
Baltimorėje.

Bet štai atsiunčia korespon
denciją L. Bagdonas, pitts- 
fieldietis. Sako, kad jis pa
rinko aukų Sovietų medikalei 
pagelbai ir surinko $47.25. Jis 
pats aukojo daugiausia, net 
$25.

Matote, ir Pittsfielde atsira
do geraširdžių lietuvių. Jiems 
irgi rūpi ši žmonijos kova 
prieš fašistinę pavietrę.

New Yorko valstijos guber
natorius ponas Dewey padarė 
didelę . klaidą, išduodamas 
Mississippi valstijos šerifui pa
bėgėlį juodveidį Burrows.

Dabar tas nelaimingas žmo
gus bus teisiamas tokio teis
mo, kuriame teisybės dar nė
ra matęs nei vienas juodveidis.

jų darbas labai 
prakilnus. Garbe 
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HITLERININKAI GRESIA DIDELIU PAVOJUM CHARKOVU!i

Jei Šiemet Talkininkai 
Neužpuls Nacių Europoj 
Paskui Gal Bus Pervėlu

Washington.— Amerikie
čiai ir anglai turi šiemet 
antru frontu įsiveržt prieš 
hitlerininkus Europon, o 
jeigu šiais metais to nepa
darys, “tai paskui gal bus 
jau pervėlu,” nes vokiečiai 
dar labiau sudrūtės lėšomis 
apiplėšiamų užimtų kraštų, 
— pareiškė J. C. Fernand- 
Laurent, ilgą laiką buvęs 
Francijos seimo atstovas ir 
laikraščio Jour redaktorius, 
kuris dabar lankosi Wa
shingtone. Iš Francijos jis

pabėgo pernai gruodžio mė
nesį.

Fernand - Laurent liudi
ja, jog Vichy Franci j os val
džia su Petainu ir Lavaliu 
priekyje stengėsi pervest 
naciams francūzų karo lai
vyną, stovėjusį Toulono uo
ste. Bet laivyno jūreiviai ir 
oficieriai tam pasipriešino 
ir susprogdino, sudegino bei 
sunkiai sužalojo visus kari
nius laivus apart trijų sub- 
marinų, kurie sveiki pabė
go pas talkininkus.

Sovietų Radijas ir Spauda 
Šaukiasi Antro Fronto

Maskva, kovo 12.— Mas
kvos radijas kreipėsi tie
siog į Ameriką, raginda
mas talkininkus negaišuo
jant atidaryt antrą frontą 
prieš fašistus Europos že
myne.

Sovietų laikraščiai nuro
do, jog Hitleris vis daugiau 
savo ^kariuomenės permeta 
iš Vakarų Europos frontan 
prieš Sovietus.

“Rusai susirūpinę, kad 
jiems patiems gal ir šią va
sarą teks nešti’ sunkiausią 
mūšių naštą ant žemės,” 
kaip rašo United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Sovietų spauda primena

Stalino įspėjimą vasario 23 
d., kad vokiečių karo jėgos 
dar anaiptol nesunaikintos.

Izviestįja, Sovietų vyriau
sybės laikraštis, ir Pravda, 
Komunistų Partijos orga
nas, įtalpino šitokius redak
cinius straipsnius:

“Raudonoji Armija pati 
viena turi atlaikyt visą sun
kenybę kovos prieš Hitlerio 
ir jo bernų gaujas. Nes nė
ra Europoje antro fronto. O 
Hitleriui dirba viso (Euro
pos) žemyno karinė pramo
nė. Joks kitas kraštas, jokia 
kita armija pasaulyje nebū
tų galėję atlaikyt tokių iš
bandymų.”

RICHELIEU KARO LAIVO KOMANDIERIAI PRIE
ŠINOSI KOVAI PRIEŠ VOKIEČIUS

Ottawa, Canada. —Kuo
met amerikiečiai ir anglai 
įsiveržė į Šiaurinę Francū
zų Afriką, jūreiviai fran
cūzų karo laivo Richelieu 
pareikalavo, kad komandie- 
riai siųstų juos kovon prieš 
vokiečius. Richelieu oficie
riai pavadino tuos jūreivius 
“prakeiktais durniais” ir 
trisdešimtį jų įkalino.

Taip liudija vienas iš Ri
chelieu .artileristų, kuris, 
kaip ir šimtai jo draugų jū
reivių, pabėgęs nuo Ri-

Pirmiau prieš Burrows buvo 
kaltinimas, kad jis norėjęs du 
baltveidžius užmušti. Dabar 
jau kaltinamas ir pasikėsinime 
ant baltveidės moteriškės.

Mississippi valstijos chuliga
nai jau išleido lapelį ir agituo
ja Burrows nulinčiuoti.

Gub. Dewey tai žinojo, ta
čiau leido šerifui tą žmogų iš
sivežti iš New Yorko valstijos.

Stebėtina, kaip greitai tapęs 
gubernatoriumi ponas Dewey 
pradėjo šalintis nuo žmonišku
mo. Aišku, jis nebūtų išdavęs 
Burrows, jeigu Burrows būtų 
buvęs baltveidis.
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Sovietai Užėmė Dro 
čiansią Tvirtumą 

Ceisfir. Fronte
London, kovo 12.— Ber

lyno radijas penktadienį 
pranešė, kad vokiečiai pasi
traukė iš Viazmos (guber- 
niško miesto), drūčiausios 
nacių tvirtumos centralinia- 
me Sovietų fronte. Viazma 
stovi už 130 mylių į vaka
rų pietus nuo Maskvos ir 
už 100 mylių nuo Smolens
ko.

Ta pačią dieną buvo ne
oficialiai pranešta iš Mas
kvos, jog Viazma jau So
vietų rankose.

Hitlerininkai skelbė, kad 
jie, pirm apleisdami Viaz- 
mą, sunaikinę vandentiekį, 
fabrikus, geležinkelių įren
gimus, lėktuvų aikštes ir 
automobilių parką.

Nacių radijas garsirto; 
kad vokiečiai, girdi, įsiveržę 
į kai kurias Charkovo gat
ves. Hitlerininkų Paryžiaus

radijas sakė, kad jie jau, 
esą, užvaldę geležinkelių su-< 
sisiekimus Charkovo prie
miesčiuose.

Neoficialiai pranešama, 
jog Maskvos radijas pripa
žino, kad naciai turėję lai
mėjimų kai kur į vakarus 
nuo Charkovo.

London, kovo 12. —Ang
lijos karininkai teigia, kad 
jeigu vokiečiai ir užimtų 
Charkovą, vis tiek jie nega
lėtų išvystyt tokio ofensy- 
vo prieš Sovietus, kaip pra
eitą vasarą.

London. — United Press 
sako, jog pergalingos So
vietų armijos dabar nuo 
Viazmos “pavojingai grū
moja” hitlerininkams Smo
lenske.

Litvinovas Šiltai De- J Mėsos, Sūrio ir Sviesto
Lojo Amerikai už 
Lend-Lease Paramą

Pirkimas Neužilgo Bus 
Aprėžtas

Centraliniam ir Kuban 
Frontuose Sovietų Karino 

menė Laimėjo Mūšius
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 12. — Vidudieninis Maskvos radijo 

pranešimas:
Į pietų vakarus nuo Syčevkos mūsų kariuomenė, nu

galėdama atkaklius vokiečių pasipriešinimus, užėmė 
kelis tuzinus apgyventų vietų, tame skaičiuje ir apskri
čio centrą Andrėjevską. Čia mūsų kariuomenė užmušė 
apie 2,000 priešų ir pagrobė 14 tankų, aštuonias ka- 
nuoles, 25 mortiras, 42 kulkasvaidžius, virš 500 šautuvų, 
du amunicijos sandėlius ir kiekius kitų karinių reik
menų.

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė kovojo, 
atremdama stiprias priešų atakas. Nežiūrint didelių 
sau nuostolių, hitlerininkai gabenosi daugiau naujos 
kariuomenės ir stegėsi prasiveržti į miestą, nepaisant 
kiek tatai jiems lėšuotų. Per įtūžusias kautynes mūsų 
kariuomenė tvirtai atrėmė priešų atakas vieną po ki
tos.

Viename tik sektoriuje buvo sunaikinta daugiau kaip 
700 vokiečių, 11 jų tankų, keturios motorizuotos kanuo- 
lės ir 20 trokų.

Užimdami apskričio centrą Krasnoarmeiską, sovieti
niai kovotojai sunaikino daugiau 400 hitlerininkų ir 
pagrobė 315 trokų, aštuonis vikšrinius traktorius, 570 
geležinkelio vagonų, 17 garvežių ir didelius kiekius gink
lų ir amunicijos. Mūsų lakūnai nušovė žemyn 15 vokie
čių lėktuvų.

chelieu ir kitų francūzų lai
vų, kurie atplaukė iš Fran- 
cūziškos Afrikos ir 'dabar 
yra taisomi Amerikos prie
plaukose. Jis sako, kad šie 
jūreiviai nenori liktis po 
“Vichy” Franci jos koman
da, bet pageidauja sykiu su 
Kovojančiais Francūzais 
kariaut prieš vokiečius ir 
italus.

(Tie jūreiviai sako, jog 
talkininkų pripažinta gene
rolo Giraudo valdžia Šiauri
nėje ir Vakarinėje Francū
zų Afrikoje tai, girdi, vis 
tiek tebėra Vichy valdžia.)

New York. — Amerikos 
ateivybes valdininkai suė
mė dvyliką francūzų jūrei
vių, pabėgusių nuo čia tai
somo rancūzų karo didlai- 
vio Richelieu, kuris yra ge
nerolo Giraudo žinyboje. 
Jie areštuojami pagal Gi
raudo reikalavimą.

Šie bėgliai nori tuojaus 
įstot į Kovojančiųjų Fran- 

kariaut

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė dar vie
niems metams Amerikos 
Lend-Lease fondo paramą 
Jungtinėms Tautoms. Die
na pirmiau kongresmanų 
rūmas beveik vienbalsiai 
nutarė dar vienus metus 
pratęsti tą pagalbą Angli
jai, Sovietų Sąjungai ir ki
toms Jungtinėms Tautoms. 
Prez. Rlooseveltas tuoj aus 
pasirašė šį kongreso tarimą 
kaip įstatymą.

Sovietų a m bjt sadorius 
Maksimas Litvinovas šiltai 
dėkojo Jungtinėms Valsti
joms už paramą Sovietams 
prieš Vokietiją. Jis sakė, 
jog “Sovietų Sąjungos žmo
nės giliai įvertina tą didžiu
lę pagalbą.”

Viso iki šiol Sovietam te
ko iš Lend- Lease fondo pa
ramos 29 procentai, o kiti 
71 . proc. —daugiausia An
glijai ir jos kolonijoms ir 
pusiau-kolonijoms, ir šiek 
tiek Chinijai.

Chinijos užsieninis minis- 
teris T. V. Soong pareiškė, 
jog Chinija nepatenkinta, 
kad taip mažai paspirties 
tegavo iš Amerikos Lend- 
Lease fondo.

Viso jau $9,632,000,000 
vertės reikmenų iš to fondo 
pasiųsta Jungtinėms Tau
toms. Sovietų Sąjungai teko 
$1,826,000,000 šios paramos.

Washington.— Kainų ad
ministracija paskelbė, jog 
nuo balandžio 1 d. ar pir
miau bus įvesta stampos 
pirkt mėsai, sūriui, valgo
miem riebalam ir “kenuo- 
tai” žuviai.

Pradiniai skaičiuojama, 
kad sviesto teksią 1 svaras 
ir ketvirtadalis asmeniui 
per mėnesį, o mėsos galima 
būsią pirkt po 2 svaru ir 
ketvirtį per savaitę, jeigu 
pavyks panaikint vadinamą 
“juodojo marke to” šmuge-

Nuo kovo 22 iki balan
džio 24 d., beje leidžiama 
pirkt truputį daugiau kavos 
— vienas svaras penkioms 
savaitėms, vietoj šešioms 
savaitėms, kaip kad dabar.

Anglai Gręsia Vokiečiu 
Mareth Linijai

šiaur. Afrika, kovo 12.— 
Aštuntoji anglų armija pa
smarkino atakas prieš nacių 
Mareth tvirtumų liniją, pie
tinėje Tunisijoje.

Rommelio naciai kontr
atakavo anglus ties Ksar 
Rhilane, kad atremt apsu
pimo pavojų iš anglų pu
sės. Anglai atmušė vokiečių 
ataką.

cūzų laivyną ir 
prieš vokiečius.

t

London. — Skaičiuojama, 
jog Francijoj veikia jau 
25,000 organizuotų partiza
nų prieš vokiečius.
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Amerikos Lakūnai Atakavo 
Japonus Trijose Srityse

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 11.— Laivyno pranešimas 306: 
Kovo 9 d. vidutiniai mūsų lėktuvai bombardavo japo

nų pozicijas Kiškoj (vakariniuose Aleutuose). Buvo pa
stebėta pataikymai į japonų stovyklų sritį. Visi Jungti
nių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Kovo 10 d. anksti rytą musų bombanešiai šiek tiek 

bombardavo japonų pozicijas Kahili, Bougainville salo
je, ir Mundoj ir Viloj, vidurinėse Saliamono salose. Pa
sekmės nepastebėtos.

Vėliau tą patį rytą didelė grupė mūsų lėktuvų ataka
vo Vilą, pietiniame Kolombangaros salos pajūryje. Bu
vo sukelta keli dideli gaisrai.

Po piet Jungtinių Valstijų lėktuvai užpuolė 10 priešų 
bombanešių smigikų, lydimų dvylikos Zero lėktuvų ko
votojų, į šiaurvakarius nuo Guadalcanal salos. Vienas 
priešų bombanešis ir trys lėktuvai kovotojai buvo nu
šauti-žemyn.

Jungtinės Valstijos neprarado nė vieno savo lėktuvo 
tuose veiksmuose.

NEW DELHI, Indija, kovo 11. — Didieji Amerikos 
bombanešiai vakar numetė 12 tonų bombų ant Pazu- 
daung tilto į šiaurius nuo Rangoono, Burmoj. Visi mūsų 
lėktuvai saugiai sugrįžo.

Chungking, Chinija. —Ja
ponai užėmė svarbų Hwa- 
jung miestą šiaurinėje Hu
nan privincijoje, bet chinai 
atėmė iš japonų kelias ap
gyventas vietas į vakarus 
nuo Salween upės.

Anglijos Bombanešiai 
Pleškino Stuttgartą 
London, kovo 12. — Di

delė grupė galingų Anglijos 
bombanešių numetė šimtus 
tonų bombų į Stuttgarto 
miestą, nacių pramonės cen
trą pietiniai - vakarinėje 
Vokietijoje. Anglai neteko 
11 lėktuvų.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Hitleriui 
padaryta smagenų operaci
ja.

Naciai Karia Nenorin
čius Kariaut Italus

Maskva.-— Vasario mėne
sį vokiečiai po savo karine 
sargyba atvežė pilną trau
kinį italų kareivių į vieną 
Oriolo srities miestą. Tai 
buvo italai, kurie atsisakė 
kariaut prieš Sovietus.

Vokiečiai visaip juos nie
kino, spardė ir mušė, tuos 
savo “sąjungininkus.” O ant 
rytojaus naciai parinko 
grupę italų kareivių ir pa
korė miesto aikštėje.
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“Rusai” Suvalgys Sviestą, 0 Ke
leivio Redaktoriui Gyvulių Pašaru 

Teks Maitintis!
'Keleivis atvirai pasisakė prieš teikimą 

Tarybų Sąjungai paramos. Nenuostabu. 
Nelabai seniai tas pats Keleivio redakto
rius, kai buvo paprašytas aukų Russian 
War Relief Komitetui, nupiešė špygą ir 
įmetė vietoj dolerinės.

Šios savaitės Keleivis gązdina Ameri
kos žmones, kad jiems teksią valgyti gy
vulių pašaras, jei Tarybų Sąjungai bus 
siunčiama maisto. Jis, aišku, išstoja 
prieš maisto racijonavimą; jis bando 
įpasakoti savo skaitytojams, jog sunku
mai, kurie šiandien mums tenka susitik
ti, paeina vyriausiai iš to, kad mes tei
kiame pagalbos Tarybų Sąjungai, mu
šančiai mūsų bendrą priešą, hitlerizmą.

Šiuo žvilgsniu Keleivis pralenkia pa
čius juodžiausius Amerikos laikraščius, 
pačius didžiausius Roosevelto adminis
tracijos priešus.

Keleivis bando išaiškinti, būk Ameri
kos visuomenė jau pradėjusi protestuoti 
prieš teikimą pagalbos Tarybų Sąjungai. 
Kokia visuomenė, kur ji tai pasakė, ži
noma, Keleivis nutyli. Štai koks gražus 
p. Michelsono perlas:

“Amerikos visuomenėje jau pradėjo kil
ti balsų: kodėl mes turėtume siųsti savo 
sviestą rusams, kurie pirma sviesto visai 
nevalgydavo?. . .” (Kel. š. m. kovo 10 d.)
Matyt, toji Keleivio “visuomenė” yra 

labai gerai informuota: “rusai sviesto 
pirmiau nevalgydavo!” Jeigu Keleivis ta
tai žino, kad rusai sviesto nevalgydavo, 
tai kur jie jį dėdavo? Gal juomi ratus 
tepdavo? Gal iš sviesto tankus, lėktu
vus ar laivus statydavo? Gal vienas Sta
linas visą sviestą sudorodavo, “rusams” 
visai jo neduodamas? Keleivis nepasako.

Atrodo, kad p. Michelsonas dėl to di
džiojo rūpesnio (kad jam teks gyvulių 
pašaras ėsti) gali susirgti, gali jį dru
gys užkrėsti, gali jam tekti paskui Ge
gužį nukeliauti. Tebūva leista mums jį 
suraminti. Mes raginame špygos kava
lierių pasiskaityti savo paties parašytą 
raštą, tilpusį Keleivyje iš š. m. vas. 10 d.:

“Vien tik sviesto pernai buvo nusiųsta 
Sovietų gyventojams 1*7,000,000 svarų, sa
ko Amerikos žemės ūkio ministeris.”
17-ka milijonų svarų! Tik tiek tebuvo 

išsiųsta per pereitus metus.
Amerikoje gyventojų turime virš 130 

milijonų. Tegu Keleivio redaktorius pa
dalina 17-ką milijonų svarų ant 130 mi
lijonų gyventojų,—jis pamatys, po kiek 
Amerikos žmonės pereitais metais nusi- 
skriaudė, pasiųsdami Tarybų Sąjungos 
žmonėms 17-ką milijonų svarų sviesto.

Išdalinęs 17-ką milijonų svarų svies
to ant virš 130 milijonų gyventojų, p. 
Micnelsonas suras, kad Amerikos žmo
nės tuomi nusiskriaudė po mažiaus, kaip 
po porą uncijų sviesto per metus!

Aišku, į “nusiskriaudusiųjų” skaičių 
neįeina p. Michelsonas: Jis kaip mau- 
mojo, taip ir tebemaumoja sviestą ir vis
ką. Jis bagotas, sėdi ant pinigų maišo. 
Bet kokis pasiaukojimas — jam nežino
mas dalykas! ,

Tai viena medalio pusė.
Dabar paimkime antrąją.
Tarybų Sąjungoje gyventojų yra apie 

180 milijonų — gal dabar kiek mažiau, 
nes dalis gyventojų yra pasilikę nacių 
okupuotuose kraštuose.
, Tegu Michelsonas paims paišelį ir te
gu padalins 17-ką milijonų svarų, saky
sime, ant 170 milijonų gyventojų. Tuo
met jis pamatys, kiek kiekvienas Tarybų 
Sąjungos gyventojas per 1942 metus iš 
Amerikos yra gavęs sviesto.
. Bet reikia atsiminti, kad tie 17-ka mi
lijonų svarų buvo tik iš Amerikos iš-
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siųsti. Ne visi jie bus pasiekę Tarybų 
respublikas. Dalis sviesto, be abejo, bus 
žuvę kelyje. Išvada tuomet išplaukia to
kia, kad Tarybų Sąjungos žmonės per 
1942 metus, imant proporcionaliai, nebus 
gavę iš Amerikos sviesto daugiau, kaip 
po 1 unciją kiekvienas!

Panašiai nelabai seniai yra pasakęs ir 
p. Stettinius.

Tai štai, ponas Michelsone, kaip rusai 
valgo Amerikos sviestą. Jeigu jie tuo 
sviestu gyventų (kiekvienas gavęs apie 
unciją per metus), jie būtų seniai išmirę! 

. Be abejo, tą žino ir p. Keleivio re
daktorius, bet jis plepa, jis tauzija nie
kus. Jis tauzija tam, kad pasėjus Ame
rikos žmonėse neapykantos prieš Tary
bų Sąjungą. Jis tauzija tam, kad pasė
jus Amerikos žmonėse nepasitikėjimo 
Roosevelto vyriausybe. Keleivis bando 
atsistoti pačiame priešakyje tų, kurie 
nuolat ir nuolat kelia triukšmą prieš Ta
rybų Sąjungą!

Gal gi butų ir nebloga, jei p. Michel- 
sonui tektų pagyventi koki metai gyvu
lių pašaru. Gal tuomet jis turėtų, anot 
anglų, nors “arklio sensą” (horse sense)!

Komunistas Kiūbos Ministerių
Kabinete

Kiūbos prezidentas Batista neseniai 
pavedė Ramonui Zaydinui suorganizuoti 
naująjį-krašto ministerių kabinetą. Sen
joras Žaydinas yra liberalų partijos ly
deris. Pastarasis naująjį kabinetą suor
ganizavo. Į naują vyriausybę įeina ir 
komunistas, Juan Marinello, plačiai ži
nomas Kiūbos darbo žmonių masėms vy
ras, kovotojas už jųjų interesus.

Naująjį ministerių kabinetą sudaro 
penki liberalų partijos nariai, penki de
mokratų, penki nepartiniai, du ABC par
tijos ir vienas komunistų. partijos. Tik 
viena grupė, vadinamoji “Kiūbos Revo
liucinė Partija,” vadovaujama tūlo San 
Martino, neįeina į naująją valdžią. Bet 
ši partija neturi įtakos Kiūbos liaudyje.

Tenka pastebėti, jog Juan Marinello 
yra pirmas komunistas, įeinąs į Kiūbos 
vyriausybę. Užimdamas ministerio vie
tą, Marinelli pareiškė, kad jam teks dėti 
didžiausių pastangų darbui už pagerini
mą masėms žmonių gyvenimo. Bet vy
riausias visos Kiūbos vyriausybės užda
vinys, nurodė jis, bus tas: stiprinti prieš- 
fašistinę kovą, padėti Jungtinėms Tau
toms kovoti prieš fašistinę Ašį, kad juo 
greičiau pergalė būtų pasiekta ir taika 
pasaulyj užviešpatautų.

Sovietų Sąjungoj Žmones Pikai Infor
muoti Apie Amerikos Pagelbą

priešas žinotų, kiek jis tų 
reikmenų huskandino.

Admirolas Standley gal ir 
geras buvo admirolo srity j, 
bet diplomatijoj jis pasiro
dė labai prastai. Vieton pa
tirti, kaip tikrumoj dalykai 
yra, sužinoti tą, kad “Prav
da” dar sausio 23 d., 1943 
metais patiekė faktus apie 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų teikiamą pagalbą gink
lais ir reikmenimis Sovietų 
Sąjungai, tai yra, duodamą 
paskolą, tai jis išstojo su 
nepamatuota “kritika.”

Ir tas admirolo Standley 
išstojimas kenkia prezidento 
Roosevelto politikai, davė 
progą pro-naciškiems ele
mentams plūsti Sovietų Są
jungą — mūsų talkininkę, 
kuri taip didvyriškai kovo
ja, ir s u t e i k ė d i ’d e 1 i o 
džiaugsmo Vokietijos hitle
rininkams ir Italijos fašis
tams. Hitlerio laikraščiai la
bai džiaugiasi, kad jau 
Goebbelsui pavyko įvaryti 
kylį į Jungtines Tautas, kad 
Sovietų Sąjunga ir Ameri
ka “nesusikalba.”

Italijos fašistų žinių agen
tūra nusidžiaugė iš Stand- 
ley “kritikos” ir, tarpe kit
ko, pareiškė: “Jis (Stali
nas) žino, kad Churchillas 
ir Rooseveltas nedaro jam 
loską siųsdami ginklus, kad 
gelbėti Amerikos ir Angli
jos kareivių kraują” ir pri
versdami “Staliną statyti 
ant lygios rusų kraują su 
Amerikos ir Anglijos me
džiagomis.”

Mes pasitikime, kad prie
šų viltys, kad admirolo 
Standley užsipuolimas ant 
Sovietų Sąjungos įneš nesu
tikimų į Jungtines Tautas 
neišsipildys. Yra daug keb

lumų, yra labai sudėtingų 
klausimų, bet visos stambio
sios Jungtinių Tautų šalys 
■—Sovietų Sąjunga, Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Chinija, siekdamos žmoni
jai laisvės ir pergalės, ras 
galimybę jas nugalėti ir iš
eiti pergalingai iš šio karo 
sunaikinant hitlerizmą, fa
šizmą ir plėšikišką Japoni
jos imperializmą.

SKAITYTOJU BALSAI
Iš New Haveno vienas skai

tytojas- mums rašo:
“Man teko patėmyti anglų 

laikraštyje, kad mūsų vienas 
lietuvis yra daug pirkęs karo 
bonų. Jo pavardė yra Leon 
Devendoris, Laisvės skaityto
jas, kuris gyvena po num. 79 
Middletown Ave. Aš prisiun- 
čiu iškarpą iš to laikraščio. 
Gal tamstos patalpinsit į Lais
vę.”

Pasirodo, kad tame laikraš
tyje, tai yra, Bridgeport© 
“Sunday Herald,” kovo 7 d., 
tilpo draugo Devendoriaus ir 
paveikslas.

Laikraštyje šis nuoširdus 
lietuvis ir geras patrijotas la
bai išgiriamas. Jisai išsiėmė 
Amerikos pilietines popieras. 
Rašo, kad jis turėjo automo
biliui taisymo šapą ir dabar vi
sus įrankius ir viską pavedė 
karo reikalams. Be to, prieš 
du metu jis buvo smarkiai su
žeistas automobilio nelaimėje. 
Neseniai jisai laimėjo bylą ir 
gavo $10,000 už sužeidimą. 
Trys tūkstančiai dolerių prisiė
jo užmokėti advokatams, o li
kusių šešius tūkstančius dole
rių Devendoris įvesdino į Ame
rikos karo bonus.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

"Karštas Reikalas”

Buvęs Gubernatorius Poletti
Išteisintas

Per trumpą savo gubernatoriavimo 
(New Yorko valstijoj) laikotarpį, guber
natorius Charles Poletti išleido iš valsti
jos kalėjimų apie 39 asmenis ir 15-kai 
nusmerktųjų panaikino bausmes. Tarp 
kitų, jis buvo panaikinęs bausmę ir tū
lam Aleksandrui Hoffmanui, rūbų valy
tojų unijos veikėjui.

Dėl to įvykio tūli reakcininkai pradė
jo kelti didelį triukšmą. Girdi, Poletti 
nusižengė įstatymams, nes jis dovano
jęs bausmę Hoffmanui be tam tikros le- 
gališkos procedūros, be atsiklausimo 
State Parole Tarybos. Daug protestų, 
daug pasmerkimų gubernatorius gavo iš 
tų žmonių, kurie yra priešingi organi
zuotam darbininkų judėjimui.

Šių metų pradžioje, kai gubernatoriaus 
vietą užėmė republikonas Dewey, tasai 
klausimas buvo atiduotas valstijos Pa
role Tarybai iš naujo persvarstyti. Pa
staroji klausimą tyrinėjo ir, pagaliau, 
padarė savo nuosprendį. Taryba pareiš
kė, jog gubernatorius Poletti pasielgė 
korektiškai, jog Hdffmano bausmės pa
naikinimas buvo geras žygis.

Nesmagiai dabar reakcininkai jausis!

Its qoincpo cost Billions to 
dofenqtheJop!

Mr. W. H. Standley, Jung
tinių Valstijų atstovo Mas
kvoj pareiškimas, kad būk 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė slepia nuo žmonių fak
tus apie gaunamą iš Ame
rikos ir Anglijos pagalbą, 
yra be pamato. Tas jo pa
reiškimas su dideliu džiaug
smu buvo sutiktas ne Wa
shingtone, ne Londone, bet 
Berlyne ir Romoj. Hitleri
ninkai ir fašistai iš to 
džiaugiasi, kad jau Jungti
nių Tautų vienybė “krin
ka.” Mr. Standley pareiški
mą karštai sveikino Ameri
koj reakcininkai, kaip Ha
milton ’ Fish ir senatorius 
B. H. Wheeler, kurie jau 
įrodė, kad jie nusistatę 
prieš Amerikos talkininkę ir 
Jungtinių Tautų vienybę.

Faktai pilniausiai sumu
ša Mr. Standley pareiški
mą, kurį visi pasmerkė, ku
rie nori nuoširdžios vieny
bės Jungtinių Tautų tarpe, 
o vyriausiai tarpe Sovietų 
Sąjungos iš vienos pusės ir 
Jungtinių Valstijų iš kitos.

Senatorius Bloom pareiš
kė: “Rusijos spauda yra 
pasakius rusų liaudžiai apie 
Lend-Lease teikiamą pagel- 
bą Rusijai iš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų. Tas bu
vo pranešta ir New Yorko 
Times iš sausio 24 dienos, 
kad Pravda, vadovaujantis 
laikraštis Sovietų Sąjungoj, 
įtalpino žinias apie gauna
mus lėktuvus, tankus, tro- 
kus ir kitką.

“Rusijos žmones žino apie 
teikiamą pagelbą... Sovietų 
laikraščiai išspausdino pil
nai Anglijos premjero 
Churchillo ir prezid. Roose
velto kalbas, kuriose buvo 
žinių apie teikiamą Sovie
tams pagelbą.”

Amerikietis koresponden
tas Maskvoje Mr. Ralph 
Parker prisiuntė savo nuo
monę New Yorko Times, 
kurioj pareiškia, kad kal
bos, būk maršalas Stalinas 
ir Sovietų Sąjungos vyriau
sybė neįvertina Amerikos ir 
Anglijos pagalbą, yra visiš
kai be pamato. Maršalas 
Stalinas įvertino Amerikos 
karo žygius Šiaurinėj Afri
koj. Ir jis sako, kad admiro
lo Standley “kritika” yra 
visai be pamato. Sovietų 
Sąjungos kareiviai ir žmo
nės gauna iš Amerikos reik
menų, kurie turi ženklus, 
kad jie Amerikoje pagamin
ti, kaip tai lėktuvai, trokai, 
tankai ar maisto dalykai. 
Vienok Sovietų Sąjungoje 
visi supranta, kad Sovietų 
ginklai ir kiti dalykai turi 
vyriausiai aprūpinti tą mil
žinišką frontą ir spauda 
už jų greitesnę ir didesnę 
gamybą veda agitaciją, kad 
Sovietų žmones nelauktų 
didelių kiekių iš Amerikos 
reikmenų. Jis pabrėžia, kad 
Sovietų Sąjungoj kaip vy
riausybė, taip ir žmonės į 
Amerikos teikiamą pagalbą 
žiūri ne kaipo į pagalbą tik 
Sovietams, bet tuo pat kar
tu ir pačiai Amerikai pagal
bą.

Mi*. W. Willkie pareiškė, 
kad admirolo Standley to- 
kis užsipuolimas “gali pa
daryti tik žalos” ir jis sa
ko:

“Rusijos valdžia ir žmo
nės jaučia, kad jie neša di
džiausią karo sunkumą ir 
kas liečia jų žmonių aukas, 
tai tas bus tiesa per ilgą 
laiką. Mes siunčiame pagal
bą padidintais kiekiais... ir 
gal mes verti daugiau kre
dito, kaip gauname. Bet na- 
turalu, kad rusai, kaip ir 
bile tauta, žiūri į žmonių

gyvasčių aukas, kur žūva jų 
jauni žmonės, daug svar
biau, negu į medžiaginę pa
gelbą.

“Rusai jau seniai supran
ta, kad mūsų pareiga yra 
sumažinti prieš juos priešo 
spaudimą, atidarant antrą 
frontą. Jie supranta, kad 
tai būtų geriausia Jungti
nių Tautų karo laimėjimo 
strategija, jeigu jų talkinin
kai greičiau tą padarytų.”

Ir žinoma, kad tankai, 
lėktuvai ir trokai yra svar
bi pagalba, bet ar rastųsi 
nors vienas tėvas ir motina 
Amerikoj, kurie savo sūnų 
laikytų lygiu su troku? Ar 
rastųsi nors vienas tėvas ir 
motina, kurie išmainytų sa
vo sūnaus gyvastį ant tan
ko, lėktuvo ar troko? So- 
vietų Sąjungoj jau seniai 
Juozo Stalino pravesta min
tis, kad žmogus, tai yra di
džiausias turtas! Ir Sovie
tų Sąjungos vyriausybė ir 
liaudis supranta, kad il
giau Anglija ir Amerika ne
atidaro antro fronto, dau
giau žūva Sovietų Sąjungos 
žmonių, ir kol mes neatida
rysime antro fronto, kol ne- 
pasiimsime dalies karinės 
naštos ant savęs, tol Sovie
tų Sąjungos vyriausybė ir 
liaudis nejaus, kad mes ly
giai kariaujame už mūsų 
karo laimėjimą.

Kad Sovietų Sąjunga ant 
kiek galima plačiai infor
muoja savo liaudį apie 
Amerikos pagelbą, tą pa
reiškė Russian War Relief 
Komiteto vedėjas Mr. C. 
Carter.

Jis sako, “N. Y. Times” 
iš kovo 10 dienos, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė 
kuo plačiausiai informuoja 
savo šalyj piliečius apie 
kiekvieną siuntinį gautą iš 
Russian War Relief Komi
teto, kad tai yra nuoširdžių 
Amerikos žmonių aukų pa- 
gelba.

Mr. Carter turi tam įro
dymui visą eilę kablegra- 
mų, kurias gavo iš Sovietų 
Sąjungos nuo rašytojų, žur
nalistų, religinių grupių 
vadų, darbo organizacijų, 
raudonarmiečių ir civilių, 
kuriuose jie dėkoja už pa
galbą. O tas parodo, kad 
Sovietų Sąjungoj žmonės la
bai plačiai supažindinti su 
Russian Relief Komiteto 
pagalba.

Mr. Carter sako, kad jis 
turi faktus ir įrodymus, 
kad kada Sovietų Sąjungoj 
gauna mezginių ir kitokių 
dalykų skiriamų Rlaudona- 
jai Armijai, tai armijos va
dovystė sušaukia karių su
sirinkimus, kur būna pasa
kytos kalbos, pranešta, kad 
tai gauta iš Amerikos ir 

i jiems atiduoda tas dovanas. 
Ir tam įrodymui jis turi 
daugybę laiškų nuo eilinių 
raudonarmiečių ir grupių, 
jų tarpe ir nuo Stalingrado 
kovotojų, kada jie ten vedė 
mirtiną kovą prieš mūsų vi
sų bendrą priešą.

Bendrai, reikia pasakyti, 
.kad Mr. Standley ta “kriti
ka” yra be pagrindo, nes 
Sovietų Sąjungoj, ir per ra
dio buvo duota pilna ištrau
ka iš Mr. E. R. Stettinius, 
Lend-Lease reikalų tvarky
tojo, pranešimo, kad iš 
Jungtinių Valstijų į Sovietų 
Sąjungą buvo išsiųsta 3,200 
tankų, 2,600 lėktuvų ir 81,- 
000 trokų. Žinoma, Sovie
tai, nenorėdami išduoti 
slaptybę, kiek priešai nu
skandino tų reikmenų, susi
laikė nuo komentavimo, 
kiek jie* jų gavo, nes jeigu 
jie tą pasakytų, tai tada

Vienas kanadietis, Lietuvių Literatūros Draugijos 
narys, rašo apie paramą Centrui. Jis sako, kad jis ir 
keli kiti draugai pridėjo prie 1943 metų duoklių po pus- 
dolerį. Ir, girdi, “gal mes keli dar po rublį kitą sudėję 
pasiųstumėme Centrui, jeigu būtų karštas reikalas 
tam.”

Tas labai gerai. Jau esame, atsikreipę į Draugijos na
rius ir kuopas, kad nepamirštų doleriu kitu paremti 
Centro knygų leidimo programą. Čia tiktai galime pa
kartoti, kad reikalas yra, ir šimtas kitas aukų pagelbė
tų Centrui greičiau ir sklandžiau pravesti visus savo 
darbus.

Tačiau aukos nėra ta svarbiausia problema mūsų 
Draugijoje. Svarbiausia problema ir tasai “karštas 
reikalas” yra duoklių užsimokėjimas laiku, tuojau, pra
džioje metų. Tai juk vyriausias mūsų Draugijos įplau
kų šaltinis. Deja, turime prisipažinti, kad ne visi nariai 
ir ne visos kuopos šitą reikalą pilnai supranta ir įverti
na. Matėte paskelbtą kuopų stovį pradžioje kovo mė
nesio. Matėte, kad tiktai kelios kuopos yra išrinkusios 
duokles iš visų savo narių. Jos sudaro garbes surašą. 
Keletas desėtkų kuopų mokasi duokles gerai. Bet iš apie 
123 kuopų per tuodu mėnesiu Centre nesame gavę 
duoklių nei už vieną. Tų kuopų ir viršininkai nėra už
simokėję duoklių!

Būtų klaida mūsų Draugijoje žiūrėti į duoklių mokė
jimą siaurai vien iš finansinio taškaregio. Duoklių mo
kėjimas yra taip pat labai svarbus organizacinis reika
las.

Kada ir kodėl kartais kuopa pradeda merdėti? Ogi 
tada, kada nariai nebepaiso organizacijos: nesimoką 
duoklių ir nelanko susirinkimų. Kai nariai pasimoka 
duokles laiku, jie parodo, kad jiems rūpi organizacijos 
gyvavimas ir gerovė. Jie žino, kad jie yra organizacija.

Nuo to laiko, kai buvo paskelbtas L.L.D. kuopų gar
bės surašąs, jau kelios kuopos prisiuntė duokles už vi
sus savo narius. Pabaigoje mėnesio tas surašąs vėl bus 
paskelbtas. Kiekviena kuopa turėtų stengtis patekti 
į tą surašą.

Mes dedame pastangas, kad dar šį mėnesį būtų pa
baigtas mūsų naujosios knygos “Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas” spausdinimas. Apie pusė jau atspausdinta. 
Norime, kad balandžio mėnesį nariai knygą jau gautų.

Betgi reikia žinoti, kad pabaigoje šio mėnesio turė
sime apmokėti knygos lėšas. O tai klausimas ne kelių 
šimtų dolerių, bet greičiausia bus poros tūkstančių. Be 
to, knygos apdarymas ir išsiuntinėjimas atsieis taipgi 
kelis šimtus dolerių.

Štai kodėl, draugai ir draugės, mes iš Centro taip 
dažnai prašome ir raginame jus skubintis su duoklių 
mokėjimu. Esame pasimoję didelį darbą atlikti. Bet mes 
jį atliksime tiktai su visų narių kooperacija.

Ar mes galime tos kooperacijos laukti ir tikėtis?
Jūs atsakykite šį klausimą.

A. BIMBA, L.L.D. Pirmininkas.
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ADOMAS MICKEVIČIUS PAVOLGYJ
LIUDAS GIRA

Pavolgy tolimajam, Kogizo vitrinoj, 
Iš po stiklo sužiuro manin netikėtai 
Giliamintės jo akys. Ir tarsi pažinom— 
Ne tik asai jį, mano Tėvynės poetą, 
Apdainavusį didžiąja praeitį jos, 
Bet ir jis mane, dainių gadynės naujos.
Netikėtai, staiga tai įvyko. Juk jįjį 
Čia mažiausiai galėjau tikėtis išvysti. 
Ir lyg mano paties tai sužiuro jaunystė, 
Su giesmėm įkvėptom jo arti taip susijus. 
Jo prisiminė dainos, galingos ir kilnios, 
Mūsų Nemunas, Vilija, Kaunas ir Vilnius.
Ir širdy pasidarė taip1 miela ir šilta, 
Lyg sutikęs būtau ilgai lauktąjį žmogų 
Ir tuoj imsim kalbėt apie šalį, pamiltą 
Abiejų mūs, kur sirpsta nūn kekėmis uogų, 
Sultingų ir kvapnių, apie tolimą tą 
Iš čia šalį, kur, žodžiais jo, lyg sveikata!
O vos priminiau ją, kai pakvipo avietėm, 
Mūs darželių nasturkom, kalvų mūs čiobreliais;
Ir sudulko pro kaimą lietuviškas kelias, 
Ir sumirgo vijokliuos gonkeliai, kur kvietė 
Kitkart jauną keleivį užeiti į vidų, 
Ar darželin, kur tau, lyg vardinėm, pražydo.

Pro mūs girių žalumą manin dar sužiuro 
Jo vardu tebvadinamas slėnis pakaunėj, 
Kreivų Vilniaus gatvelių jį atmeną mūrai, 
Kur putojo studentiškos dienos jo šaunios, 
Ne šampanais putojo:—veržlumais jaunystės, 
Jojo genijaus troškuliu amžiam pragysti.
Taip akimirką trumpą, žvelgiau kol į jįjį, 
Man prisiminė mūsų tėvynė senoji, 
Pagerbta kada jo, dartės—mano dainoje. 
Ir jo genijaus mostu širdy man atgijo 
Praeitis jos visa. Tik ne vien praeitis: 
Da ryškiau, da stipriau—nūdiena jos rūsti.
Juk kryžiuočių laikai vėl tą užgulė šalį, 
Vėl lietuvninkų tautą pavergt jie mėgina; 
Vėl žūt būt visų mūsų sukaupt turim valią; 
Valenrodų gal ne, bet vėl reikia—Gražinu.
Vėl, ką statėme mes, puolė vokietis griauti, 
Vėl mūs moters ten rauda, nūn rauda skaudžiau tik.
Taip, bežiūrint man bruožų jo įkvėpto veido, 
Visas godų ir atsiminimų verpetas, 
Ir ką šiandien čia jaučiame, girdim ir matom, 
Prie Kogizo vitrinos stiklų nusileido, 
Ir susikaupė šitokiu ten ryžtumu, 
Kad abiem pasidarė mum kiek neramu.
Ir, tarytum, nustebęs pamatęs mane čia, 
Nors jam ir nematytą, bet artimą, tartum 
(Koks vilnietis svetur nepažintų vilniečio?!), 
Pasirodė man, klausimų eilę iš karto 
Jis man rengias išklot: Iš kur aš? Kas esu? 
Argi jo tėvynainis būtau iš tiesų?
Jeigu taip, kaip dabar Lietuva mūs atrodo? 
Kaip atrodo gimtoji pilis Gedimirfo?
Ar Vilnelės pakrantėm tebeželia sodai?
Ar Pilies kalną bokštas senelis dar gina?
Ar Nerim plukdo sielius taip pat vis į Kauną? 
Ar kauninio lietuviško midaus ten gaunam?
Kuo ten žavisi mūsų dabarties jaunimas?
Kas jo grožio siekimams šiandieną pirmauja? 
Iš naujų pirmenybę kas laiko nūn rimuos? 
Lietuva Duonelaitį gal gavo sau naują?
Ar kaimiečio pastogėn patenka jo knygos?
Ir iš viso poezija ar neužmigus?
Kuo lietuviškas šiandien jaunimas sielojas?
Gal būt, kartais, ką skelbė “Tribūnoj” jis savo 
Apie socializmą,—jau liaudį pagavo?
Ir Maskva nusikratė gal jau Nikalojais?
Dekabristų tuščiom nenuėjo auka?
Ir lietuvis nešaukiąs dangospi: Už ką?!
—Už ką katorgos pančiai? Siautimas satrapų? 
Novosilcevų klaikūs vilniečiam košmarai?
Už ką tolimoj’ šiaurėj mūsiškio vėl kapas? 
Už ką ordenai niekšam ir kryžiai iš caro? 
Kodėl tiem, kurie liaudies savos išsigynė, 
Ne kulka ir ne virvė, tik aukso muštiniai?
/ tai visa mielai atsakyt jam norėtau,
/ tuos klausimus jam tuojau pat atsakytau, 
r atsakymų daugel pradžiugint’ poetą,

O labiausiai gi tai, kaip Maskva nūn pakito: 
Atvirai ir plačiai iš jos plinta idėjos, 
Kuriomis su Rilejevu ten jis žavėjos.
Kad jau ketvirtį amžiaus Maskva šimtabonė 
Ne carų, tiktai liaudies—didinga tvirtovė, 
Ne carų, tik draugų jo ji kelia nūn šlovę, 
Ryžtingai atsisakė nešt prietaram duonį, »

Ir, kaip saulės rytines gležni spinduliai,— 
Didžios tiesos jš jos visais plinta keliais.
Dar didžiai jį pradžiugintų Vilnius ir Kaunas, 
Miestai, kur jo svajinga prabėgo jaunysta 
(Vien išgirdus vardus tuos širdis atsigauna 
Mūsų broliui, kai jis tolėliau kur nuklysta), 
Bešviečią buvo Lietuvai jiedu žibintais, 
Skleisdami gausiai šviesą, iš Kremliaus kur švinta.
Pasakytai!, kad liaudies valstybėj laisvojoj 
Tarp kitų ir jo raštai kasmet labiau plito, 
Dar jo “Tadą” lietuviškai jam paskaitytau, 
Užniūniuotau lietuviškai “Viliją” jojo. 
Ir manau, jog neklystu: tai visa, poete, 
Būtų tau, iš tiesų, smagu, miela girdėti'.
Taip, juk Lietuvą mūsų taipos ji mylėjo, 
Jėgas savo pavesdamas jai, šaliai gimtai, 
Ir jo posmai gražiausi—tai jai paskirtieji. 
Duonelaičio poemą pagerbęs jau rimtą, 
Užguitos tada mūs tik kalbos maž suprato, 
Bet taip rašė tarytum būt’ rašęs kalba ta.

Poetas LIUDAS GIRA skaito savo kūrinį Lietuviu Tautos 
atstovų suvažiavime, 1942 m. bal. 26 d. Maskvoje.

Lietuvos gili meilė jo lenkiškam žody, 
“Valenrode,” “Gražinoje,” “Krymo sonetuos,” 
Ilgesys gimtos žemės, širdim numylėtos, 
Nemažiau, kaip lietuviškos dainos, mus guodė. 
O kad, lenkiškai rašęs, mylėjo ir Lenkus,— 
Lietuvos dėl to meilė nė kiek nenusenka.
Jojo genijaus galios ir mumiem užtenka 
Ir Lenkijai, teisėtai garbės jo pavydžiai. 
Ne! Užteks jojo amžino genijaus dydžio 
Ne tiktai dviem tautom mūs: Lietuviam ir Lenkam— 
Kaip ir Puškinas, šviečia žmonijai jis visai, 
Jis, aistriai, lyg arabas, dainavęs “Farisą.”
Taip, visos -žmonijos mes—piliečiai, poetai, 
Tik pirmiausia, žinia, savo gimtojo krašto. 
Ir todėl žemėj nėr, nėr visai tokių vietų, 
Kur poetas save, savo esmę pamestų.
Tad ir čia, Pavolgy, Lietuvos dainius gali 
Jaustis vis neišklydęs iš savojo kelio.
Ypač šiandien, gyvenant laikotarpį naują, 
Spalio didžiąją erą, atnešusią liaudžiai 
Visa tai, ko jos pažanga tik reikalauja, 
Nusimetus jau priespaudos leteną skaudžią, 
Ypač šiandien, kai liaudies tvirtai iškovota, 
Kas Paryžiuje Dainiaus tik jausta miglotai.
Ypač čia, kur kūrėjui—vieta garbingiausia, 
Kur rašytojo darbas—valstybinis darbas, 
Kur supranta gerai žodžio meniško svarbą, 
Kur tautų neapykantos kurmiai nerausia, 
Kur darnioje taikoj sugyvena visi— 
Ypač čia gali jaustis esąs kas esi!
Čia, laisvoje Tarybų šaly, meno žodį
Ne tik gerbia—ir myli, lyg deimantą saugo.
Ir angliakasys, šachtos’ Donbaso pajuodęs,
Ir karys, kiekvienam, kas tik nuskriaustas,—draugas. 
Čia nedeginta knygų nė jų nedraskyta, 
Nors jos būtų iš seno pasaulio, iš kito.
Žmonijos kas nuo amžių sukurta ir krauta, 
Rado tinkamą vietą šalyje Tarybų.
Tik menkystos savaime, kaip skurliai, sudribo, 
Ir vieta čia garbinga mažiausiai net tautai. 
Ir iš priešo mokintis čia Leninas mokė.
Nusibaiki iš gėdos, fašizmo apuoke!
Ir dėl to Dainius jautėsi čia lyg viešnagėj, 
Lyg kadaise Volkonskos puošniuos buduaruos, 
Kur, nors jojo tėvynė ir nerime degė/ 
Veik nejuto jis šėlstančios sauvalės caro, 
Nė už slenksčių liepsnojančio pykčio tautų 
Tai tik juto: galvoji, kaip jie, jie—kaip tu.
Va, ir čia, šalia, Puškinas, karštas jo draugas,, 
Dekabristų laisvosiom prisirpęs idėjom.

Kitas kito jie įkvėpimu taip gėrėjos!
Ir draugystę jų rusuos ligšiol liaudis saugo, 
Kaip brolystės tautų kilnų pavyzdį kartai, 
Kuriai teks ta garbė:—amžių usnis užarti.

Ir da vienas poetas, nors jo nepažinęs, 
Bet ta pat ugnim degęs ir perdegęs joje;
Taip pat klausęs širdies ir pavedęs ją miniom:— 
Žvilgsny Lermontovo irgi dvasia ta liepsnoja, 
Kur, nežiūrint tautų laikinų priešingumų, 
Jungia genijus jų ir vienu keliu stumia.

Čia ir Levas Tolstojus, Bielinskis aistringas, 
Ukrajinos Tarasas, ir sąžinę rusų 
“Varpu” žadinęs Gercenas šičia taurusai.
Vis sėjikai tų sėklų, kur dygo, nedingo, 
Nors ir šaldė jas šalnos ir vėtros jas vėtė, 
Nors jų želmenis stengės daug kas išravėti.

Ir pro glūdumą amžių kūrėjai susyja, 
Ir aidais vieno kito atsiliepia dainos, 
Ir po erdvių bekraštę nusitęsia gijom. 
Nemarumas sugretina Dantę ir Heinę. 
Amžių tarpas—jiem jungė tiktai amžina.
Ir Adomo ir jų vis dvasia bus jauna!

Tad pritapo gražiai šiai draugijai ir jieji, 
Kaip ir šaunūs kovūnai už garbę ir tiesą:— 
Rustavelis svajus ir sodrus Servantesas. 
Susidarė Kogize puiki asamblėja!
Tos vienos kilniadvasės šeimos tai vardai. 
Tarp savųjų čia dainius, lyg Vilniuj kadai.

Lyg kadai Lietuvoj, tarp čečoto ir Žano, 
Tartum Vilniuj, būrely draugų Filaretų, 
Kur kilniaisiais jaunystės veržlumais gyveno, 
Kai išstumt iš vėžių seną žemę norėta;
Ir jauku, ir smagu!—Ir visi taip savi! 
Ir savaime poetui daina gims žavi!

Bet ir rusų draugystėj jam būdavo gera.
Jie taip pat, kaip ir jis, buvo laisvei prisiekę, 
■Ir taip pat, kaip ir jis, lygiai nekentė caro, 
Ryždamiesi taip pat eit tautos savo prieky.
1^ jie buvo jį, lyg tikrą brolį, pamylę, 
Ir jis rado draugus, tuos tikruosius, be vylio.

Panašiai ir čionai, šioj Kogizo vitrinoj, 
Susirinko krūvoj parinktoji draugystė. 
Ir kiekvienas jų turi žmonijai kuo švystelt. 
Ir kiekvieno jų vardą plačiai tautos žino. 
Kilniadvasių draugystėj smagu ir čionai! 
Dvasios milžinui dera būt su milžinais.

O tačiau, nors tokioj jis čia rimo draugystėj, 
Pasirodė man, tartum nelauktasai mano 
Apsilankymas buvo jam, lyg gaidžiagystė 
Laukta laukiančiam ryto. Ir godos jo senos, 
Jo su tėviške kitkart sutraukytos sijos, 
Pasirodė man, tartum jo žvilgsny atgijo.

Ir lyg žvilgsny manam jo atgijusios akys 
Lietuvos būt’ atspėjusios nūdieną rūsčią, 
Ir sužiuro neramios, o lūpos lyg sakė:
—Pasakyk man, brolau, kad aš irgi pajusčiau, 
Kas per slaptos tave, kaip matau, slegia mintys? 
Lietuva vėl pavojuj? Ir nėr jos kam ginti?

Chicago, III.
L. K. M. Choro Eiga

Vasario 28 d., Lietuvių Au- 
ditoriume atsibuvo L.K.M. 
Choro rėmėjų bankietas. Nors 
biskį aukščiau toj didžiojoj 
svetainėj atsibuvo Raudono
sios Armijos 25 metų sukak
ties paminėjimas, bet vėliau 
publika persikėlė į žemutinę 
svetainę, gaspadinės pagamino 
skanią vakarienę. Laike vaka
rienės pirm. J. Stulgaitis, solo 
dainavo Valerija Bernard, du
etą Al. Gražulytė ir G. Benik, 
Vyrų Trijo — P. Doudoris, P. 
Burdulis ir J. Kenstavičius, L. 
K. M. Choro merginų oktetas ir 
patsai didžiulis Kanklių Cho
ras po vad. J. Kenstavičiaus. 
Daugelis svečių pasakė po 
trumpą “spyčių.” Užsibaigiant 
drg. L. Prūseika pasakė kalbą 
apie meno reikšmę ir kokią 
naudą atneša darbininkų ju
dėjimui. Ragino, kuriems yra 
proga, priklausyti prie L.K.M. 
Choro ir apie 40 choro rėmė
jų pasimokėjo metines duokles' 
po $5. Bankiete svečių daly
vavo apie 200. Po vakarienei 
prasidėjo šokiai ir visi smagiai 
iki vėlumai praleido laiką.

Agotėlės Kenstavičienės 
Koncertas

Per kokią 15 metų Agotėlė 
vis dirbo su L.K.M. Choru ir 
visuomet patarnauja visam 
progresyviam judėjimui su 
dainomis. Ir šiuom kartu, kovo 
21 d., Lietuvių Auditoriume, 
įvyks jos koncertas, kuriame 
dalyvaus L.K.M. Choras ir 
Rosel and o Moterų Choras, va
dovaujant A. Kenstavičienei.

Kluone Šokiai

L.K.M. Choras pirmu kartu 
Chicagoj pradėjo rengtis prie 
“Kluone šokių.” Įvyks balan
džio 4 d., Lietuvių Auditoriu
me, kur visi kanklieČiai daly
vaus programoje, atlikdami 
tam tikras savo pareigas.

J. D. Bendokaitis.

Portland, Oregon

—Taip, mūs Dainiau,—į jį mane kvietė prabilti:— 
Mūs tėvynė, tauta, mūsų laisvė pavojuj. 
Vos tą laisvę mūs liaudis sau išsikovojo, 
Vos pradėjo ja džiaugtis su ja Saulėn kilti, 
Žengt aukštyn prie šviesos, kurios troškai taip jai,— 
Kai vėl visa sugriovė pikti kraugeriai.

—Įsibriovę šalin mūs pavasario rytą, 
Jie su žemėm sumaišė jos pasėlį jauną, 
Kaip skėriai javų derlių, mūs šalį užkrito, 
Tartum juodasai maras šeimas mūsų pjauna. 
Ir ant visa uždėjo ten leteną kietą: 
Ir ant plūgo artojo ir kanklių poeto.

—Betgi mes, mielas Dainiau, nors širdį ir skauda 
Dėl tėvynės vargų, tikim pergale mūsų.
Gali smaugt rudas anginas, bet—neuždusins. 
Ir mūs kankliai kovon šaukia tautą, ne rauda. 
Kerštą šventąjį kelia daina mūs rūsti. 
Ir laimėjimo mūsų diena jau arti !
—Rimk todėl, mūsų Dainiau, Gražinos poete, 
Ir nepaisyki ilgesio žvilgsnyje mano.
Pats juk mokei, kaip tėviškės reikia ilgėtis, 
Ir dar posmai iš “Tado” anie nepaseno, 
Kur sveikatai prilyginai šalį mūs brangią 
Tiem, kam teko apleisti jos mielą padangę.
—Rimki, Dainiau! Nors priešo ir didelės jėgos, 
Turim šiandien kas laisvę padės mum apginti: 
Kaip pavasario saulė giliausiąjį sniegą 
Nuo mūs dirvų nuvaro, taipos išmėginti 
Kovose raudonieji Tarybų pulkai 
Greit atgal piktą priešą varys mūs laukais.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Gražiai Pasidarbavome
LDS 106 kp. gavo nuo L.K. 

S.S.G. iš Brooklyno štampų 
knygelę, vertės $40 — Botki- 
no ligoninei. Viena gera drau
gė, Anna Murfienė, į keletą 
dienų išpardavė visas tas štam
pas už $40. Tai geras darbas! 
Brangiausias štampas išpirko 
lietuviai, kaip tai: Po $5: W. 
A. Murfiai (Murphy), F. V. 
Ulskiai, S. D. Palinauskai, S. 
A. Umbras ir L. Jazelskienė. 
Tai graži auka nuo lietuvių.

Vasario 7 d. įvyko “surprise 
party” draugei L. Jazelskie- 
nei. Laike parės vienas drau
gas (J. S.) parinko aukų So
vietų Sąjungos karo pagelbai. 
Surinkta $37.50. Aukavo po 
$5: L. Jazelskienė, J. S. Stu- 
puriai. Po $2: W. A. Murpliy, 
F. V. Ulsky, S. Umbras. Po 
$1: Dr. Bush, Nina Betts, Jim 
Karbanski, A. Raškauskas, 
Mrs. Mikenis, J. Urbon, A. 
Rimkus, S. Danill, C. Loris, J. 
Mattew, Olga Tuning, Mrs. 
Ručinskienė, Mi’s. Smalinskie- 
nė, Pvt. Bill Polk, Corporal 
Dovydas Mathis (Matuse
vičius), P.F.C. Albert J. Mack 
(Miėstininkas), Danny Stupur, 
Karl Plachty. Alda A. Umb
ras $1.50. Po 50c.: J. Vitol ir 
W. Wilurt. Viso su smulkiais 
$37.50.

Mūsų draugai ir laike pasi
linksminimo nepamiršta mūsų 
kovojančių karžygių prieš tą 
bjaurų bestiją fašizmą. Tai 
graži auka, širdingai tariame 
ačiū! J. Stupur,
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ADOMAS MICKEVIČIUS PAVOLGYJ
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Atsikvėps vėl mūs žemė, nubloškus vergiją, 
Atsigaus jinai greitai tarybinėj saulėj.
Įsitempusi lanką čiurlioninio šaulio 
Ji stovės avangarde, kurs Veda žmoniją 
Komunizmo šviesion, laimingon ateitin, 
Kur tikroji brolybė klestės jai skaisti.
Šaknyse panaikinusi taikai pavojų, 
Užsigydžiusi savo žaizdas kruvinąsias, 
Vėl kūrybinį džiaugsmą tautom atkovojus, 
Kovose herojizmo užgrūdinus dvasią, 
Sąjunga mūs didi pražydės greit radastom, 
Nemenkiau, kaip kiti, pražydės ir mūs kraštas.
Po lygiuosius laukus ir po dirvas kalvotas 
Suburzgės mumiem traktoriai, gausūs kombainai. 
Ir sužeis nematyti javai derliuos plotuos, 
Ir skambės pabaigtuvėse linksmos mūs dainos, 
Tirštais dūmais surūks fabrikų kaminai.
Atsistos miestai vėl, kur griuvėsiai nūnai.
Džiūgaus kraštas smagiai, kad laisvai atsiduso, 
Kad ir vėl šeimininkas čia—liaudis darbšti mūs. 
Ir mes džiūgausim Lietuvą keldami mūsų, 
Kad gyvybės ji vėl kupina, lyg tik gimus.
Džiaugsmui širdį atskleis ir pilis Gedimino, 
Kad jai sostinės garbę vėl amžiai grąžino.
Plienu Stalino valios užgrūdinti metai 
Mum kautynių ugny aukso amžių išliedins. 
Sutviskės mūs darbų mum garbė šimtažiedė, 
Kai išvesime tėvynę į vieškelį platų.
Lietuvos taps Atėnais mūs Vilnius tada! 
Palaimingi keliai, į laikus tuos vedą!
Mes, pagerbę, kaip dera, tuos didvyrius savo, 
Kur, nebodami ir negailėdami nieko, 
Mum gyvybių aukom mūsų laisvę atgavo, 
Prisiminsim visus, kurie žymę palieka 
Neišdildomą amžiam, kad ir kitkart kovės 
Plunksna, mokslu, menu dėl tėvynės gerovės.
Tąsyk, Dainiau, atgysi tautoj tu iš naujo, 
Tarp didžiųjų šalies pagarbiai pastatytas. 
Tavo garbei išauš neregėtas dar rytas, 
O tauta iš jos semsis stiprybės sau saujom. 
Tavo garbei paminklus statysim granito, 
Tavo raštai tiražais plis dar nematytais.
Lenkija, kurios tu likimu taip sielojais, 
Legijonų kuriai kurt vykai prie Bosforo, 
Džiūgaus irgi jos laisvei naujai išdienojus, 
Lauk iš žemės iššlavusi sėklą nedorą.
Ir ji savo likimą nukreipti, tikėkim,
Taip mokės, kad tauta žengtų jau vien tik priekin.
Sunkų, rūstųjį metą gyvenam nūn, Dainiau, 
Bet tikėjimas pergale atsveria viską, 
Gelžbetoniniai dzotai nuo jojo ištyška.
Geron pusėn daug kas mumyse atsimainė. 
O svarbiausia: ką liaudis nuo šiolei statys, 
Tam patikrinta bus patvari ateitis.
Tad perdaug dėl tėvynės tu nesielvartauki: 
Nepražus jau jinai šešiolikių žvaigždyne! 
Tik drauge pasidžiauk, kad jinai susilaukė 
Spalio atneštos liaudžiai didžiosios gadynės. 
Ir dėl to pasidžiauk da, kad klydai kadais tai, 
Bemanydamas, jog Lietuva jau—kapai tik.
Tiesa, taurūs, garbingi ir brangūs lietuviui, 
Tam, kurs vardą paveldėjo tą iš tėvų da;
Bet kapai, nes nustojo ji senojo būdo,
Nes šviesuoliai, atrodė, jai buvo lyg žuvę, 
Nes lietuvis jiem buvo vien vardas tik plikas, 
Nes kalba mūs tebuvo tik kaime išlikus.
Lietuva ta viliojo poetų vaizduotę.
Įkvėpimą jiem teikė žila jos senovė.
Traukė karžygius jos apdainuot, apraudoti, 
Iš kapų užmiršimo prikelt bent jų šlovę.
Ir, kai kūrei ekstazėje kilnią “Gražiną,” 
Tik kapam, bemanei, ji jų garbę grąžina ...
Ne! Nebuvo kapais Lietuva mūs nė tąsyk!
Kai, į praeitį žilą jos įsižiūrėjęs, 
Dainavai apie ją, nepažvelgęs, o rasit 
Ir pilkoj dabarty josios gali kūrėjas 
Rasti sau įkvėpimo, o gal Lietuva, .
Nors numirus dvaruos,—kaimo gryčios’ gyva!
Tu, kurs liaudį mylėjai tikrai, nusidžiauki, 
Kad jinai, mūsų liaudis, šiaudinėj pastogėj 
Ne tiktai savo kalbą išlaikė:—taipogi 
Laisvės troškulį ligi laikų tų sulaukė, 
Kai, varžtus nusimetusi galutinai, 
Savo krašto tvarkyt pati stojo jinai!
Šiandien, Dainiau, kada Lietuva, iš tikrųjų 
Atsistojus į laisvės tikros kelią platų, 
Neregėtas erdves galiom kuriamom mato 
Ir su puolusiom ją štai plėšriom veda rujoih 
Paskutinę, didžiausią, žūtbūtinę kovą,— 
Reikia jai, kaip niekuomet dar, dainių—vadovų./
Ir tu šiandien labiau, nei kada,—mūsų, savas!
Ir sena ir nauja Lietuva—herojinga.
Tavo jos karžygių nupiešti bruožai žavūs 
Šiandien ypač į sąmonę mūsų įstringa.
Šiandien irgi tas pats ją kryžiuotis užpuolė. 
Ir nūnai, kaip senovėj, ten kaujas mūs broliai.
Šiandien reikia tau būt su mumis, su lietuviais, 
Pamatyti atgimusią karžygių dvasią, 
Kad ne vien tik milžinkapiuos Lietuvą rasi.

Mes gyvi buvom, esam ir būsim, nežuvę!
O poetų naujų ir herojinei giesmei
Senom temom lygių iš dienų šių turėsme!
Nesiskirkime, Dainiau, tad mudu nuo šioliai!
Tu man būki Vergilijum sferose meno, 
Ašai—rodysiu tau, kaip kovoja mūs broliai— 
Tegu jungiasi mudviejuos nauja ir sena!
Ir tais žodžiais, kuriais būtai šiandien tu rašęs, 
Giesmę naują sukursiu nūn Lietuvai ašai!
Būk vyresnis man brolis. Pamokyk, kur reikia. 
Leisk bendraut su tavim įkvėpimo minutėm!
Mum iš vieno abiem su mūs liaudimi būti!—
Mūs bendravimas, Dainiau, jai vaisių duos veikiai: 
Duosim giesmę jai mudu ryžtumo, drąsos, 
Ir jinai ją pamils, ją dainuos, ja alsuos!

1942. X. 15.

Vaizdas iš judžio “Viena Diena Karo Rusijoj,” dabar 
rodoma Embassy Teatre, New Yorke.

LAUKIAMA WILLIAM Z. FOSTERIO
Youngstown, Ohio. — čio

nai kovo 21 dieną yra ruošia
mas nepaprastas Įvykis. Bus 
rodoma garsioji Sovietų filmą 
“In the Rear of the Enemy.” 
Filmos žodžiai išversti į anglų 
kalbą, todėl visiems bus su
prantama.

O kas svarbiausia, kad šia
me susirinkime kalbės garsusis 
Amerikos darbininkų vadas ir 
veikėjas William Z. Foster iš

New Yorko. Jisai yra Ameri
kos Komunistų Partijos pirmi
ninkas ir specialiai atvyksta 
šiame susirinkime kalbėti. Tos
teris kalbės temoje apie plie
no darbininkus ir jų pareigas 
šiame kare už žmonijos lais
vę.

Lietuviai raginami susirinki
me dalyvauti. Įvyks Central 
Auditoriume, 225 W. Broad
way ir prasidės 7:3() vai. va
kare. Rep.

Montello, Mass.
Mūsų pronacių išsisėmė są

žinė ir protas, o gal pasiuto, 
nes gan daug tokių atsitikimų 
įvyksta prieš pavasarį.

štai aš, turėdamas laiko ir 
norėdamas pasimatyti su pa
žįstamu, užėjau vienon vieton, 
kurios durys visuomet atdaros. 
Radau žmones garsiai besikal
bant. Nežinodamas, kas ten 
per kalba, priėjęs paklausiau, 
“kaip viskas.” Atsakė: “Al
right.” Jeigu taip, sakau, tai 
gerai, kam čia baltis.

O ta kalba buvo pačios ta
rybos viršininkų. Jie džiaugė
si, kad jie gavę daug pinigų 
nuo mulkių dėl kokios ten ta
rybos. Aš gi jiems pasakiau: 
Klausykite, gerbiamieji susie- 
dai, jūs elgiatės negerai ir 
priešingai, džiaug d a m i e s i 
vargšų pinigais. Geriausia bū
tų tuos pinigus sunaudoti, tai 
paaukoti Raudonajam Kry
žiui, ypač kaip dabar eina va
jus, arba paukokite dėl pir
kimo ambulansų, už ką dabar 
irgi eina vajus. Tai bus tikra 
dovana Raudonosios Armijos 
lietuviškam skyriui ir gausite 
gerą vardą ir būsite gerais 
tautiečiais. O nesiųskite Berly
nan dapildyti smetoninę kasą, 
kuri buvo išvežta per beržyną 
į Berlyną.

Gerai žinodami, kas aš 
esu, jie mane apipuolė. Pir
miausia jų Smetonos leitenan
tas, tai K. JI Jis priėjęs prie 
manęs smogė man į krūtinę. 
O aš jam atsakiau : Aš ir tikė
jau, kad tu esi nacis, kirsk 
daugiau. Aš juos apleidau.

Dabar pagalvokite: kur jie 
nuėjo, praradę sąžinę ir sužvė
rėję. Tik dėl to, kad Raudono
ji Armija artinasi prie Lietu
vos, tai jie iš kailio neriasi, ne
žino kur pultis iš desperacijos. 
Neturėdami argumentų, tai

Waterbury, Conn.
Ką mačiau ir girdėjau
Reporteriui teko sužino

ti, kad senų darbininkiško 
judėjimo veikėjų Strižaus- 
kų sūnus Albertas, kuris 
nuo 19 d. balandžio, 1942 
m., tarnauja Dėdės Šamo 
armijoj, aviacijos skyriuje, 
bomberių skvadrone, dabar
tiniu laiku randasi Louisia
na valstijoj. Tapo teknikos 
saržentu. Tėvai gavo laišką, 
kad parvažiuoja ant trum
po laiko pasimatyti su na
miškiais, nes jisai nėra bu
vęs namie nuo jo išvykimo. 
Tėvai jau seniai laukia pa
matyti sūnų Dėdės Šamo 
uniformoj.

Albertas yra LDS. 49 
kuopos narys. Taipgi mūsų

* LIETUVIŠKAS ;

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

[ Rhcingold Extra Dry Ahis 
Didelis pasirinkimas visokiu f

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

; KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
1 '

veikėjų Laurinaičių sūnus 
Juozas turi paraginimą sto
ti į kariuomenę. Jis yra 
LDS 49 kp. narys. Jau keli 
metai tėvas eina LDS. 49 
kp. pirmininko pareigas.

Sūnus yra labai rimtas 
jaunuolis.

Jono Dvilinsko, LDS 49 
kp. nario sūnus, Vilijos cho
ro narys, tarnauja kariuo
menėje. Petro Marozo sū
nus, taipgi LDS 49 kp. na
rio, yra armijoj.

Marozukas, Vilijos choro 
senas narys, yra armijoje.

Taipgi reikia priminti, 
kad Dvilinskai yra Vilijos 
chore per keletą metų. Sa
kant, visa šeimyna — tė
vai, sūnus ir duktė yra cho
ristai. Marozai yra choro 
darbuotojai per daugelį me
tų. Sūnus ir dvi dukterys 
dainavo. Viena ir dabar te- 
bedainuoja. Viena apsivedė 
ir gyvenimo aplinkybės ją 
privertė pasitraukti iš cho
ro. Bet ji yra choro simpa- 
tikė.

Reporteris nuo savęs vė
lina tiems visiems jaunuo
liams viso gero, laimingai 
sumušti užpuolikus ir lai
mingai sugrįžti į veikimą 
kartu su mumis, su seniais.

Reporteris.

mūsų pronaciai vartoja kumš
tį. O tas jų užpuolimas ant 
manęs gali truputį atsiliepti 
ant maųo sveikatos.

W. Yurkevičius.

Kiekvienas gali padėti ir 
tolimesniam veikimui, rem
damas Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondą.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

H

337 UNION AVENUE |
BROOKLYN, N.Y. |

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 |

Tel. STagg 2-0783

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedoliomia ir šventadicniaiB:

Great Neck, N. Y.
Zene Bėčio išleistuvių ka

riuomenėn draugiška sueigėlė 
įvyks šio sekmadienio vakaro 
6-tą vai., kovo 14-tą, Kasmo- 
čių svetainėj. Greatneckiečiai 
ir iš apylinkių kviečiami da
lyvauti.

Zene išeina kariuomenėn 
kovo 16-tą. Rengėjai.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, 14 d. kovo, 10 vai. 

ryto, 29 Endicott St. įvyks ALDLD 
11 kp. susirinkimas. Draugai prašo
mi dalyvauti ir užsimokėti duokles, 
nes Centras praneša, kad šių motų 
knyga jau paduota į spaudą. Todėl 
visi suprantat, kad Centrui reikia 
pinigų mokėti už popierą ir spaudos 
darbą. — J. M. L., sekr. (60-61)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 12 d., 7:30 v. v. Liet. Salėje, 
315 Clinton St. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes turime svarbių reika
lų aptarti. Kadangi įvyks pasilinks
minimo vakaras, kovo 14 d., toj 
pačioj vietoj, 2 vai. dieną, tai reikia

gerai prisiruošti. Kviečiame visus 
dalyvauti. Pelnas bus skiriamas 
Sovietų Sąjungai gelbėti. Prašome 
nepamiršti ir naujų narių atsivesti 
į susirinkimą. — H. Zukienč, Sekr.

(60-61)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia prakalbas 

paminėjimui 8 d. kovo, Moterų 
Tarptautinės Dienos. Jvyks 14 d. 
kovo, L. N. P. Kliubo salėje, 48 
Green St. Salės durys bus atdaros 
1 vai. dieną. Programa prasidės 
2:30 vai. dieną. Atidarymas prakal
bų bus su programa — Vilijos Cho
ro Merginų Grupė, vadovaujant B. 
Rasimavičiūtei-Lucas. Kalbės K. 
Petrikienė iš Brooklyn, N. Y. ir K. 
Stanislovaitienė, Dr. Stanislovaičio 
žmona, iš Waterbury. Taipgi kalbės 
keletas vietinių moterų. Kviečia 
Rengėjai. (59-61)

Kearny-Harrison, N. J.
Tarptautinis Komitetas praneša, 

kad, gegužės 8 d., šeštadienio vaka
re įvyks Koncertas ir šokiai. Visas 
pelnas bus skiriamas Sovietų Me
dikais Pagalbai. J Komitetą įeina 
lietuviai, rusai, latviai, ukraipai, vo
kiečiai, slavokai ir karpatų rusai. 
Prašome kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną. — F. Šimkienė, 
Sekr. (61-63)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir Štampas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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 Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyne

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnąi patarnautume tik už $7.50.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
, 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 North. 6th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN
6th St., Brooklyn, N. Y.73 North

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

EAISVfl Penktas Puslapis

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: HUmboldt 2-7984
NOTICE is hereby given tliat Licence No. 
RLj 5525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 571 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 803 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Trey Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR 
EMPEROR’S. TAVERN

253 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 329 has been issued. to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42: Beard St., 
County of Kings, 
premises

Borough of Brooklyn, 
to bo consumed on the

42 Beard
NOTICE 
RL 1232 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 96 Berry Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

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

NOTICE 
RL 6180 

. to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 441 Melrose Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGLER
444 Melrose St.. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Mescrole Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SA DESKY AND. 
STANISLAWA SADESKY

52 Meseroie St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5698 has! been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RICE. JR.
St., Brooklyn, N. Y.52 Jay

is hereby given that Licence No. 
has been issued to the

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 31-97 has been issued to- the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7201 5th 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN M.
Ave.,

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

hereby given that Licence No. 
been issued: to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of

7201 5th
SULLIVAN

Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
RL 6069 . _____ . .
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SELICE MANCARUSO
55 4th. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 93Q has 
to sell beer, 
Section 107 
Law at 114 Nassau Avenue, 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ 
ECKFORD GRILL

114 Nassau 'Ave., Brooklyn, N. Y.

St..
SAMUEL JONAS 

(Willow Rest.)
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
RW 294 ___  ____ ..
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 166 Columbia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kingsi to be consumed on the 
premises

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section »7 of the Aicclolie Beverage Con
trol Law at 61 Lafayette Ave.; Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on, the premises.

ALBERT MILLHAN
61 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 868 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

DOUGLAS JAMES 
1073 Fulton St.. Brooklyn, N.

hereby given that Licence No. 
been, issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of- the A < -j)io ic Beverage Con- 
1073< Fulton Street, Borough of

Y. R

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4244. has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and- liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4301 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
(McGough Bros.)

Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1356 has been issued to the undersigned 
to sell- beer, wine and liquor at retail wider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 63 York Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. HAGGERTY
St., Brooklyn, N. Y.63 York

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

4301 4th

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

NOTICE 
RL 5468 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarendon Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.

ANTON J. WENZLER 
3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 3219 
to sell beer, wino- and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WEINER’S REST., INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and- liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7110 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 32 
County, 
premises

beer and wine at retail’ under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Withers St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on theof

32 Withers

ROSA BAMONTE
(Wither’s Grill)

St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ______
RW 317 has been issued to the undersigned 
to sell beer and w.ine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 206 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

206 Wyckoff

STEPHEN MAIDL
(Steve’s Tavern)

Ave., Brooklyn, . N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RLĮ 5605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10/ o! the Alcoholic Beverage Con
trol' Law at 4905 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S—H. BAR & GRILL, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y, R4905 Church

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the A.eol-olic Beverage Con-

NOTICE is 
RL 894 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

349 Central Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 825 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, 
107 of the Alcoholic 
at 1247 Avenue U, 
County of Kings, to 
premises.

SYDNEY H.
Homecrest Liquor Store

------ ‘ U, Brooklyn, N, Y. B

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ROSENSTETN

1247 Avenue

NOTICE is 
L 1009 has 
to sell wine & liquor, 
107 of the Alcoholic 
at 9310 Avenue L, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control 1 ,aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NAPPYFRANK
Canarsie Retail, Wine & Liquor Store 

9310 Avenue L, Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 655 has 
to sell wino 
107 of the _
at 1029 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL FRIEDMAN
1029 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniai*.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas.

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle &-S622

NOTICE 
RL 4212 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1700—4 Broadway, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
(Broadway Tavern)

1700—4 Broadway, Brooklyn, N. Y.

undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 922 has 
to sell beer, 
Section 107 
Law at 4304 Avenue D. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN 

(Bob’s & Neil's) 
D, Brooklyn, N.

hereby given that Licence No. 
been Issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

4304 Avenue D.

4304 Avenue Y.

7110

the premises.
KATHERINE SCOURBY 
AND LOUIS KOREAS 

(Bay Ridge Dining Room) 
3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
RW 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1120 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

PHILIP LOPEDOTA
(A. & P. Pizzeria & Rest.)

1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that Licence No. 
RL 1266 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 595 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1753 FULTON RESTAURANT & BAR, INC. 
595 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 260 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 536 
County ___
premises.

JOSEPHINE TRECCAYNOLI 
Palace RcISt., Bar & Grill 

Driggs Ave., Brooklyn, N.

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

536

No.NOTICE is hereby given that Licence 
RW 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210 — 42nd St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE 
210—42nd St., Brooklyn, N.

the

No.hereby given that Licence 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

3rd Avenue, Borough of

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7170

(Shalinskas)

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIO & CHARLES VIOLA 
180 Irving Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 7086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
14iw at 16 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOUIS CHENEL 
McEvoy Tavern

46 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is herebj given that Licence No. 
RL 1190 has been is».'ed to the undersigned 
to sell beer, wine and i. ”or at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATHING
553 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 953 has 
to sell beer. 
Section 107 
Law at

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

152 Driggs Avenue, Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUROWIEC
152 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1387 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

MICHAEL O’BRIEN 
AND 

HUGH GAVIGAN
1837 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA VOGEL
6802 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 863 has 
to sell beer. 
Section 107 
Law at 2108 Fulton ______ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

Street, Borough of

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I .aw at 1200-2 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Del. & Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5311 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
GISBEKTO DE ROSE 
VINCENT MINIACI 

(Savoy Tavern)
Ave.. Brooklyn, N. Y.• 5311 3rd

NOTICE 
RL 1176 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1513—15 69th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill) .

1513—15 69th St.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Licence 
has been issued to the undersigned

No.

NOTICE
RL 5031 ________  . .. ______ _
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 281 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholio Beverage Control 
Law at 916 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY'S HOFBRAU. INC.
916 Manhattan Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 813 has 
to sell beer. 
Section 107 _________ .
Law at 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

No.hereby given that Licence 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail 'under 
of the Alcoholic Beverage Control

NOTICE is 
RL 912 has 
to sell beer. 
Section 107 
Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN, INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 

402 5th Avenue, Borough of

NOTICE is 
RL 972 has 
to sell beer, 
Section 107 
I,aw at 4224 3rd Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN 
4224 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

402 5th

NOTICE
RL 4304

is hereby given that Licence No. 
has been issued to thd undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITIS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 440 17 th Street, Borough of
Brooklyn, County of Kings, td be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
St., Brooklyn, N. Y.44<> 171h

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

NOTICE
RL 1328 _____ ____ ________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042—1046 Nostrand Av.. Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premise4

MARGARET
(Mulligan’s

1042—XOlti iiontraud

Kings, to be consumed

T. MULLIGAN 
Rest. & Bar) 
Ave,, UrwkJyu, N. X

Y.

No.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control

NOTICE is 
RL 25 has 
to sell beer, 
Section 107 
Law at 1501 Newkirk Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN 
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6058 has been issueclI. to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8126 5 th
Brooklyn, County of 
on the premises.

PETER 
Ave.,

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 415 has been issued to the undersigned- 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FRANK LORENZO
Ave., Brooklyn, N. Y.50 Stone

NOTICE 
EB 2567 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PAUL MISTHOS & 
CHRISTIAN GRIMBTLAS 

(Valencia Coffee Pot)
Court St., Brooklyn, N.

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

of

404 Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aleeir>'lc Beverage Con
trol Law at 408 Jay Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

STAR

Borough of 
be consumed

INC.

No.

408 Jay St.,

DEL’CATESSEN,
Star Cafe

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence 
RW 557 has been issued to thq undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 667 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

JAMES JOSEPH ALBINO 
Trumpet Restaurant

667 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. R
hereby given that Licence No. 

undersigned

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

NOTICE is 
RL 41 79 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

leverage Con- 
Ave.—157-165 Waver- 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
OPERATING CORP.

Section 107 i' the A'COhoKe 
trol Law at 444 Myrtle 
ly Ave., 
King:

Bcrouph of 
to be consumed 

WILKEN REALTY & 
-144 Myrtle Ave., 
157-165 Waverly Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
WW 577 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
4500 Second Avenue, Borough of Brocklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONARCH WINE CO., INC.
4500 — 2nd Ave., Brooklyn, N. Y. B

Suteikiam, garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyje miesto.

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 5473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1522 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T-aw at 1356 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE HILL
1356 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 766 has 
to sell beer. 
Section 107

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

of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31-33 Cumberland Street. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ
31-33 Cumberland St.. Brooklyn, N. Y.

*JOTTCE is hereby given that Licence No. 
RL 1315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La-.’ at 199 Russell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUTERDING 
RICHARD WILKENS

199 Russell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T aw at 39 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNATZ ISTCHUK 
ANDREW FEDONICK

39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 244 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
Ave., Brooklyn, N. Y.244 Nassau

NOTICE is 
RL 710 has 
to sell beer, 
Section 107 ______________ ______
Law at 837—839 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SCHNEIDER’S LOBSTER 
FRANK SCHNEIDER. Prop.

837—839 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and: liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control

HOUSE

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1017 has been issued to tho. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
I.hw at 321 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY TAVERN 
321 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1058 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 923 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County 'of Kings, to be consumed 
on! the premises.

UNITED TAVERN. INC.
923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. Licence 
RL 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE BALKO
Ave., Brooklyn, N. Y.51 Kent

No.

NOTICE
RL 5490 ____ _____ __ _____
to sell beer, wine and. liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 411 Grand Street, Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 846 has been issued to the ..undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1843 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT ’ 
1843 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7003 has been. Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at 666 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE BARTH
666 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

8126 5th
O’GRADY

Brooklyn. N.

is hereby given that Licence No. 
hasp been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 6549 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1408A Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7063 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and- liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

V. VIRBUKAS
277 Graaiį St.,. Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1297 ha* been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 222-222A 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to-be consumed 
on the premises.
DAVID RAINSFORD & MICHAEL TIERNEY 

(Blue Eagle Rest. & Bar)
7th Ave., ’ Brooklyn, N. Y.222-222A

No.NOTICE 
RL 1018 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of 
Law at 156 7th 
lyn. 
the

Is hereby given that Licence 
ha.s been issued to the undersigned

the Alcoholic Beverage Control 
Avenue. Borough of Brook- 
Kings, to be consumed

156

County of 
premises.

THOMAS ROACHE
7th Ave., Brocklyn, N.

on

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 620-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
Section, 107 
Law at 99 
lyn. County 
the premises.

JOHN QUIGLEY 
99 7th Ave., Brooklyn, N.

No.

wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control 
Avenue, Borough of Brook 
Kings, to bo consumed

of 
7th 
of on

NOTICE is 
RL 767 has 
to sell beer. 
Section 107 
Law at 371 
lyn, 
the

No.hereby given that Licence 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of Brook- 
of Kings, to be consumedCounty 

premises.
MICHAEL RATTIGAN

(Seventh Avenue Tavern)
Ave., Brooklyn, N.7th

on

NOTICE 
RL 5918 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed' on ’ the premises.

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton St. & 
20 Somers St.,

is hereby given that Licence 
has been issued to the undersigned

No.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1038 has been issued tc the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1449 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be! consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 755-9 McDonald Ave. & 101’—103 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,' to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755—9 McDonald Ave., 
101—103 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 887 has been issued to the undersigned 
toj sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399 Nostrand Ave. & 295 Putnam 
Avenhe, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & 
LOUIS LEVINE 
(Buckhorn Grill) 

399 Nostrand Ave. 
295 Putnam Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that Licence 
RL 4182' has been issued to the undersigned 
(o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 58th St, & 136 57th Street. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC. 
Street.

to

139 58th
156 57Ui Street,

NOTICE
RL 928 has 
to sell beer, 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Park, S. W., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Purk, S, W., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

is No.hereby given that Licence 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control- 
Law at 4-5 Newkirk Plaza a-k-a 600 E. 
Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, t^ be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. Co., INC. 
4-5 Newkirk Plaza 
A-K-A 600-2 E. 16th St., Brooklyn, N.

16 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1434 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NOSTRAND-CHURCH WINE & 
LIQUOR STORE

1434 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6621 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the A cohf lie Leverage Con
trol Law at 945 Liberty Ave., Borough t f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CIJALLES JOZJNO TOM DORAN 
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. T. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
WR 492 has been, issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4500 
Second Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumeed off the premises.

MONARCH WINE CO.. INC.
2nd. Ave., Brooklyn, N. Y. B4500 J. GARŠVA

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2921 Beverly Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

McLOONE, INC.
Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 516'i ijas been issued to the undersigned 
to sell beer, -wine and liquor at retail under 
Section 107 .'f t'ie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 207 Pond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

TIMOTHY O'SHEA
207 Bond St., Brooklyn, N. Y. B

iCHARLES
X UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
2921 Beverly

NOTICE is 1 
L 1135 has 1 

wine

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

? and liquor at retail underV> sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol
Brooklyn,
off

788

Law at 788 Grand St., 
bounty of Kings, to 

the premises.
ANTHONY ROSSI

Rossi Food Products
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Borough of 
be consumed

Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 671 ’ - . .
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 107—Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BALTIC WINE & LIQUOR CO., INC.
107 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

s ANTHONY CIUFFO
70 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
RW 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

at 112 Jackson St., 
County of Kings, to 
premises.

112 Jackson
GIUSEPPE ESPOSITO

St., “ ‘ 'Brooklyn, N.

the

Y.

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

<,r the Alcoholic Beverage Con-
125 Wythe Avenue, Borough of

NOTICE is 
RL '847 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at __ ...__
Brooklyn, County of Kings, to be consume! 
on the premises.

IRENE CARLIN 
125 Wythe Ave.. ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section. l.V'.' of the Alec belie beverage Con
trol Law at 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consunj’ <1 
on the premises.

ANNA DROEGE
St., Brooklyn, N- Y.29. Rock

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

NOTICE 
RL 3252 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the alcobelic Leverage Con
trol Law at 65 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR DENENBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.65 Lafayette

hereby given that Licence No. 
been issueed to the undersigned

NOTICE is 
RL 3203 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10, of the Aicohoilc Beverage Con
trol Law at 383 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County cf Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
382 Arlington^ Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 84 4 has 
to sell beer, 
Section 1.0-7 
trol Law at 154 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume’) 
on the premises.

Frederick G. Kirschman 
Prospect Bar & Grill

154 Utica Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that Licence No. 
RL 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1224 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

_JOHN GALLAGHER
Ave., Brooklyn, N. Y.1224 — 8th

NOTICE is 
RL 996, has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County cf Rings, to be consume! 
on the premises.

BERNARD TRACY
241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the A'.e: I'Oiic Leverage Con- 
241 Kingston. Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aicololic Beverage Con
trol Law at 589 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN WASYLISZYN 
Helen's Bar & Grill 

3rd Ave., Ęrooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section i07 of the A’coholic beverage Con
trol I.aw at 663 Rogers Ave.—209 Clarkson 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CATHERINE ROHE 
f63 Rogers Ave., 
209 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4290 has been issued t<\ the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section] 107 of the Alc->hei;c Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNAUSKAS
Ave., Brooklyn, N. Y. It.654 Jamaica

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 959 has ' ' - . -
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TILLIAN 
Stanmark Tavern

221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the A !<!o:i>>!ic beverage Con-

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 485 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic 
at 563 — 4th Ave., 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX WEINSTEIN 
Fourth Ave. Wines & Liquors

5G3 — 4tlx Ave., Brooklyn, N. Y. B

been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor, at retail under Section 
107 of the. Alcoholic Beverage Control Law 
at 1781 Ocean Ave , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1781 Oceah
SAMUEL SIMON

Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
L 74 has 
to sell wine & liquor, 
1j07 of the Alcoholic 
at 1870 - 
County of 
premises.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

86 St., 
Kings, to

1870—86th
CHARLES 
St.,

CASAZZA
Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the • undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of

NOTICE is 
L 848 has 
to. sell wine 
107 of the 
at 266 Prospect Park West, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUPERIOR WINE & LIQUOR STORE, INC. 
266 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Lic'ėnce No. 
L 1005 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 948-Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SABINA CHASANOFF 
Terminal Wine & Liquor Co.

948 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
L 717 has 
to sell wine 
107 of the 
at 5 Utica 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRACHTENBERG 
Remsen Court Liquor Store

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 525 has 
to sell wine 
107 of the 
at 6824 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

C. L. HANSEN, INC.
6824 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn ,N.Y. B

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 

Gera! Patyrę Barberial

G raborius-U nder taker
Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybes pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship 
Charles P. Kai, 
šioje formoje, į 
92 klausimai su

parašyta adv. 
yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau- 
kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

NOTICE is hereby g.iven that License No. 
RW 324 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 691 Flatbush. Ave., Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed, on the 
premises

SALVATQRE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

(J91 FlatbusU Aye., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1074; has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section l’»7 of the Atconoiic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave,. Brooklyn, N. X. It

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1497 ( has been issued to the undersigned 
to. sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 998 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinjp, to be consumed off the 

isos* 
SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR

STORE, INC.
998 Flatbush Aye., Brooklyn, N. Y. B

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

KAINA 35c
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertes, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite

427 Lorimer St., Brooklyn, N. ¥<

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime j Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vfc 
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi del vidurių užkietėjimo ir gožų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi dideli palinkima i Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimą
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoją, rūkščių naikįntoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progų 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždąryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI -

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y»
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Šeštas Puslapis LAISVE šeštadienis, Kovo 13, 1943

NewYorto*<Mz^fc?7inw»
New Yorko Valstija Užgyrū 

Vaiky Priežiūros Planą
Kovo 11-tą New Yorko vals

tijos Karo Taryba, susidedan
ti iš atstovų nuo darbininkų, 
industrijos ir vyriausybės, už- 
gyrė planą teikti priežiūrą 
dirbančių motinų vaikams. 
Tam darbui planuojama išleis
ti $15,000,000.

Tokios programos darbinin
kai ir progresyvės grupės nuo- 
Jatos reikalavo per pastaruo

sius porą metų. Tas duos pro
gą daugeliui jaunų motinų ei
ti darban, ko negalėjo jos pa
daryti neturėdamos kur palik
ti vaikų. Taipgi paliuosuos ne 
vieną jauną, dar galinčią ir 
norinčią dirbti “senutę,” ku
rios buvo pririštos prie globo
jimo anūkų. CIO ypatingai 
yra daug pasidarbavęs už tą 
programą.

N. Yorko Žmonės Smer
kia Išdavimą Negro 

Linčiuotojams

CALL FOR RED CROSS 
VOLUNTEERS .

J
' Eager to do my share to win victory for the United 
Nations by doing all I can on the huroefront, I wish to 
volunteer for duty in New York Ci‘y as a canvasser with 
the Block Canvass Committee of the 1943 Red Cross War 
Fund. I ask that I be assigned to my neighborhood precinct.

Please send me free tickets for the gala “Red Cross 
At War” show in Madison Square Garden on March 15lh.

j Signed— ...................................... ...... ....... ...............—■------------
I

• A ddress---------------------- ----------------------------- —— ----------

Mail to: Chairman, Block Canvass Committee
, AMERICAN RED CROSS WAR FUND r

130 West 42nd Street, New York. N.Y.
Kas galite pasidarbuoti Raudonajam Kryžiui liuosno- 
riais, tuojau išpildykite šią pasižadėjimo kortelę, pasi
rašykite savo pavardę, antrašą ir pasiųskite kortelėj 
paduotu antrašu.

Mirs Elektros Kėdėj
Eli Shonbrun ir John Cullen, 

nuteisti mirtin už nužudymą 
viešbutyje turtingos pabėgėlės 
iš Lenkijos kovo 4-tą, 1942 
m., pralaimėjo apeliaciją ir 
bus numarinti elektros kėdėj.

PAVASARINIS

BALIUS
Rengia L.D.S. 1 Kuopa 

Šeštadienį 

KOVO 13 MARCH
LAISVĖS SALĖJE 

419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAMS GROS 
GERA ORKESTRĄ

Bilietas 40c. ,

Pradžia 7 vai. vakaro

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame 
baliuje ir linksmai praleisti 

laiką. komisija.
□----------------------------------------s

PRANEŠIMAI
Ridgewood-Brooklyn, N. Y.
Antradieni, kovo 16 d., Šapolo- 

Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
jvyks ALDLD 55 kp. susirinkimas. 
Visi nariai, kuriems tik leidžia ap
linkybės pasistengkite dalyvauti su
sirinkime, nes dabar labai svarbus 
laikotarpis. Taipgi, kurie turite 
naujų narių atsiveskite j susirinki
mą. (61-63)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja po 3 ir 4 kamba

rius. Už tris kambarius $24 ir auk
štyn, o už 4 kambarius, po $28 ir 
aukštyn į mėnesį. Garu šildomi, 
karštas vanduo per ištisus metus. 
Taipgi visi vėliausi įtaisymai kartu 
ir Combination Sink. Prašome 
kreiptis pas prižiūrėtoją: 677-679 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 4A. (58-63)

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas prie 20 

šeimynų namo. Gaus tris kambarius 
ir $35 į mėnesį. Gali atsiliepti vi
duramži pora. Kreipkitės: 276 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y. (60-62)

Reikalinga darbininkas arba dar
bininkė dirbti restauracijoje. Pagei
daujama kad suprastų darbą. Vir
ti nereikės. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis pas V. Skodis, 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(61-63)

Ilgos Eilės Taksy 
Mokėtojų

Visos taksų priėmimo rašti
nės pereitą ketvirtadieni turė
jo šienapjūtę.

Pirmojo Distrikto, Brook ly
ne, raštinė iki prievakarių 
ketvirtadienį perleido daugiau 
125,000 kostumerių. Iš to skai
čiaus 112,000 sumokėjo $10,- 
153,000 taksų. Brooklyno raš
tinė randasi Livingston ir Hoyt 
Streets.

Antrojo Distrikto raštinė, 
Customs House, New Yorke, 
ankstybą popietį jau buvo 
praleidus virš šimto tūkstančių 
kostumerių ir iki užfidarymo 
vakare tikėjosi turėti bent 
200,000. Tame distrikte, kaip 
sakė vedėjas Pedrick, tikimasi 
surinkti tris bilijonus dolerių 
iki užsibaigs rinkliava ateinan
čio pirmadienio pusiaunaktį.

Trečias distriktas New Yor
ke taipgi turįs daug padidėju
sį skaičių mokėtojų ir tikisi 
stambių įplaukų.

Raštinės, vienos užsidarė 
paskirtu laiku, o kitos priimi
nėjo donį kol tik radosi mokė
tojų.

Ne visi stovėjo eilėse užsi
mokėjimui taksų. Tūkstančiai 
žmonių pasiunčia savo donį 
čekiais ir money orderiais, 
paštu.

Kovo 15-ta yra paskutinė 
diena užsimokėti taksus. Kai 
kurie prašo pailginti laiką ir 
tokį pailginimą gauna, jeigu 
parodo rimtas priežastis nega
lėjimo užsimokėti dabar ir ga
limą pasikeitimą tų sąlygų ne
tolimoje ateityje.

Ch. Kaulinis Dar Ilgai 
Bus Ligoninėj 

Gerbiami Laisviečiai:
šiuomi pranešu, kad aš esu 

ligoninėj jau trečia savaimė, su 
nulaužta koja. Priežastis: iš 
darbo einant slydau ant kam
po ir trūko dalis kaulo ir kui
liukas išsinarino. Atrodo, kad 
dar reiks porą mėnesių pagu
lėti. Meldžiu siųsti man dien
raštį Laisvę; kai išeisiu, atsi
lyginsiu.

Randuosi Kings County li
goninėj, Ward A 31. Lankymo 
valandos nedėldienį ir trečia
dieniais nuo 2 iki 4 po pietų.

Ch. Kaulinis.

New Yorko negrų ir kitos 
organizacijos pareiškė nuosta
bą ir pasipiktinimą gubernato
riaus Dewey atidavimu negro 
Burrows į rankas Mississippi 
valstijos šerifams, kurių ran
kose jo gyvybei gręsia pavo
jus.

Burrows buvo iš tos valsti
jos pasprukęs į New Yorką, 
kad išsigelbėti nuo linčo pa
vojaus. Jis dirbęs virėju Edge
water Gulf Hotel, Gulfport, 
Miss., ir turėjęs susikirtimą 
dėl darbo. Tep jis tapęs su- 
frėmuotas, paskelbtas “norė
jusiu išžaginti.” Po visą valsti
ją iškabose išstatyta tas jo 
įkaltinimas ir siūlyta $100,000 
atlyginimas už jo suėmimą. 
Tokiame atsitikime jo suėmi
mas būtų reiškęs nulinčiavimą.

Burrows iš New Yorko buvo 
išvežtas pereitą trečiadienį, 
gubernatoriui Dewey leidus ir 
teisėjui Freschi pasirašius iš
vežimo dokumentą.

Organizuotų negrų ir kitų 
žmonių vadai pareiškė pasi
piktinimą ir paskelbė vajų 
protestų.

Charles Collins, Viešbučių ir 
Kliubų Darb. Unijos Lokalo 
6-to biznio agentas pareiškė:

“Jeigu Burrows nukentės, 
Dewey bus atsakomingas. Mes 
turime organizuoti protestus 
prieš linčiavimą Burrows.” To
liau jis dadėjo, kad jeigu 
Dewey tik taip tesilaiko neg
rams duotų pažadų prieš rin
kimus, “tai progresyviai ir 
darbininkai buvo tūkstančius 
kartų teisingi priešindamiesi 
jo išrinkimui.”

Nuostabos ir pasipiktinimo 
pareiškė žymus brooklynietis 
kunigas Dr. Thomas S. Hart- 
en, kitas kun. Dr. George H. 
Simms, Advokatų Gildijos na
rys Arthur Hartley, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
sekretoriaus padėjėjas Louis 
Coleman, Nacionalio Negrų 
Kongreso New Yorko Tarybos 
prezidentas Hope Stevens ir 
kiti. 1

Pasilinksminkite LOS 1 
Kuopos Pavasarinia

me Baliuje!
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 1-mos kuopos pavasari
nis balius įvyks jau šio šešta
dienio vakarą, kovo 13-tą, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
džia 7 v. v. Įžanga 40c.

Kuopa kviečia visus savo 
narius, draugus ir rėmėjus at
vykti į šį smagų pažmonį. 
Apart to, kad ši kuopa, kaipo 
galingos savišalpos organizaci
jos dalis, aprūpina savo na
rius pašalpa ligoje ir išmoka 
pomirtinę apdraudą, jinai taip 
pat remia visokius visuomeniš
kus veiksmus už karo laimėji
mą ir progresą. Tad jūsų šis 
pasilinksminimas bus ir parė
mimu visuomeniško darbo.

Lauksime jūsų draugiškos 
paramos — atsilankymo.

Komisija.

Aliejaus vartotojams kurui 
patariama laikyti saugiai kny
gelę ir po išvartojimo kuponų, 
nes ji bus reikalinga gavimui 
kuro kitai žiemai.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys 
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Avę.
Tel. STagg 2-8842

,/

Įdomūs Debatai Apie 
Komunizmą

Amerikinis žurnalas New

Pasveikinimas Raudonajai Armijai!
Rengia

Įvairių Tautų Skyrius Russian War Relief Įstaigos

Jeigu Norite Gražiai, 
Naudingai Praleisti

Šį Sekmadienį
Visi linkę gražiai ir naudin

gai praleisti sekmadienio po
pietį ras sau daug grožinio pa
sitenkinimo atsi lankymu į 
Manhattan Center, kur įvyks 
Russian War Relief, Ine., Tau
tų Divizijos rengiamas masi
nis mitingas - koncertas Rau
donajai Armijai pasveikinti ir 
jai paremti—užlaikymui Bot- 
kino ligoninės.

Rengėjuose dalyvauja ir 
Lietuvių Komitetas.

Mitinge kalbės jaunutė lai
vo kapitono padėjėja Valenti
na Ori i kova, komentatoriai 
Johannes Steel ir William 
G ail m or, So v. Sąjungos vei
kiantysis konsulas Dmitri 
Zaikin, Amerikos Slavų kong
reso • prez. Leo Krzycki, Ed
ward C. Carter, RWR prezi
dentas, ir Zlatko Balokovic, 
Tautų Divizijos pirmininkas.

Dainuos Maria Vicar iš 
Metropolitan Operos ir Ivan 
Petrov iš San Carlo Operos.

Įvyks kovo 14rtą, 2:30 vai. 
po piet, Manhattan Center, 
311 W. 34th St., prie 8th Avė., 
New Yorke. Įžanga $1.10, 83c. 
55c ir 35c.

Mirė Komunistu 
Veikėjas

Sol Davis, 30 m., Abraomo 
Lincolno Brigados veteranas, 
pereito pirmadienio rytą va
žiuodamas į darbą krito ir mi
rė. Liko našlė Gertrude su 
dviejų metų kūdikiu.

Davis yra buvęs Peter V. 
Cacchione Komunistų. Kliubo 
švietimo direktoriumi East 
New Yorke.

Masses rengia debatus, kurie 
turės būti labai įdomūs. Juose 
bus debatuojama klausimas: 
Ar komunizmas yra pavoju
mi ? George E. Sokolsky, auto
rius ir didlapio New York Sun 
kolumnistas, de'batuos prieš 
Earl Browder, Amerikos Ko
munistu Partiios sekretorių.<- * Ir

Debatai įvyks kovo 21-mos 
popiečio 2:30 vai., Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Tikietai $1.65, 
$1.10, 83c. ir 55c.

L. K. N.

Atstovai biznio įstaigų pro
testavo prieš majoro pasiūly
mą pakelti pirkinių taksus iki 
2 nuošimčių. Jie. sako, kad tas! 
kenktu bizniui. c

MacARTHUR Pasako apie didžiau
sią U.S.A. Pergalę

TUNISIJOS
CHINIJOS Pi
ITALŲ

rmo.ii 
20,000

Karo frontas
Liepsnoja

Moteris Kalba 
New Yorke

Pačios siunčiamos Italijon 
iš Ethiopijos

RAUDONASIS KRYŽIUS
Pradeda Didžiausią Savo 
Vajų Istorijoj

Taipgi 43 žinių judžiai iš viso pasaulio 
20e. iki 2 P. M.

EiyiDACOV NEWSREEL THEATRE LmDnuul Broadway & 46 st., n. y.

ĮSIVAIZDUOKITE
.. . 70 Patinkamų Sau žvaigž
džių Viename Didžiame Judyj!

BRYAN AHERNE 
ROBERT CUMMINGS 

CH ARLES LAUGHTON 
IDA LUPINO 

HERBERT MARSHALL 
RAY MILLAND 

ANNA NEAGLE 
MERLE OBERON

“FOREVER 
AND A DAY”

taipgi
Nigel Bruce—Gladys Cooper 
Donald Crisp—Reginald Gardiner 
Edmund Gwcnn—Cedric Hardwicke 
Richard Hayden—Elsa Lanchester 
Edward Everett Horton—Anna Lee 
Gene Lockhart—Jessie Matthews 
Victor McLaglen—Claude Rains 
C. Aubrey Smith—Kent Smith 
dur 51-nas jūsų mėgiamas Aktorius, 

21-nas garsus Rašytojas, 
7-ni didieji Direktoriai 

patiekia jums judj, kurį minėsite 
"FOREVER AND A DAY”

THEATRE

BROADWAY prie 49 St., N.Y

J . • IM _ ’l’L^ Arti 14 St. ir Union Sq. 1 Vėlus RodymasIrving llace 1 he. GR.—5-9879 | Kas šeštadienį

Sovietų Rusijos 1917 m.
Revoliucijos Epika 

“End of St. Petersburg”
Diriguojama V. I. Pudovkino

Victor Hugo Nepamirštamas 
Didis Veikalas

“Hunchback of Notre Dame”
su Charles Laughton

PASKUTINĖS ŠEŠIOS DIENOS!

Pergalingoji epika didžio miesto, 
apgulto per 18 menesių.

Aiškina Edward Murrovv — Europinis C.B.S. radijo Atstovas.

Nuolat nuo 9 A. M. — 28c iki 1 P. M. šiokiom dienom!

STANLEY THEATRE 7 ,1 A c Sts-N
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

Istoriniai judžiai, kuriuos pargabeno Wendell 
Willkie į Jungtines Valstijas

Siege of Leningrad

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

MANHATTAN CENTER
311 West 34th Street, . New Yorke

SEKMADIENĮ, KOVO 14 ... 2:30 P. M.
KALBĖTOJAI:

Vyresnioji Jūrininke—VALENTINA ORLIKOVA
DMITRI ZAIKIN LEO KRZYCKI

Laikinas Generalis Sovietų 
Konsulas

Amerikos Slavų Kongreso 
Pirmininkas

JOHANNES STEEL WILLIAM GAILMOR
Žymus Radijo Komentatorius 
ir Kolumnistas

Žymus WHN Radijo 
Komentatorius

EDWARD C. CARTER ZLATKO BOLOKOVIČ
Russian War Relief 
Pirmininkas

Įvairių Tautų Skyriaus 
Pirmininkas

DAILĖS PROGRAMA:
IVAN PETROV, Baritonas MARIA VICAR, Soprano

(Iš San Carlo Operos Comp.) (Metropolitan Operos žvaigždė)
UKRAINV CHORAS

Įplaukos, įvairių Tautų Skyriaus sukeltos, eis Botkino Ligoninės 
reikalams ir pinigai bus perduoti Sovietų Konsului šiame mitinge.

ĮŽANGA: $1.10, 83c., 55c. ir 35c.

Tikietus galima pirkt iš Russian War Relief, Inc., 11 E. 85th St., 
New York, dabar, o Manhattan Center Sekmadienį.

PUIKI TRIGUBA PRAMOGA! DIDŽIAUSIA NEW YORKE!
Tinkamiausias Laikui Judis per Metus! Sujaudinanti, {kvepianti Drama, Mylėtinių 

Gyvenimų Šiandien! Didvyriški Veiksniai! Didis Romansas!

Akademijos Dovanos laimėtojas ROBERT DONAT

“The YOUNG MR. PITT”
su Robertu Morley, Phyllis Calvert, John Mills ASMENIŠKAI SCENOJ—Amerikos

Dainų

Miss GRACE MOORE
Karalienė 

dainuoja arijas iš "Tosca.” 
“One Night of lx>ve”

IR DAR GRAŽUOLIŲ VAIDINIMAI SCENOJ IR ROXY SYMFONIJOS ORKESTRĄ

ROXY THEATRE 7th Ave. ir 50th St., New York.

<♦> Lietuvių Rakandų Krautuve <♦>

<!>d>

<♦>

<<♦>

<

<♦>

<♦>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.

<>

<♦>

SįS

BROOKLYN, N. Y.
įąįvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST,

. . .. - ’' ’? './.v-?,..'’ ' ■ ><'•
•V: y:. • b‘-. '.t •> . j ■ . £į’- .




