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Markso Mirties.
Apie Julių Baniui].
Mirė Čikagos Dainininkas 

Pranas Vėbra.

Rašo R. MIZARA

Vakar, kovo 14 dieną, suka
ko lygiai 60 metų, kai mirė 
mokslinio socijalizmo - komu
nizmo įkūrėjas, Karolis Mark
sas. Marksas išgyveno 65 me-
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tus (gimė 1818, mirė 1883 me
tais).

1883 m. kovo 15 d. artimiau
sias Markso draugas ir ben
dradarbis, Friedrikas Engel
sas, nęsė Zorgei į Hobokeną, 
N. J,:

“Žmonija tapo žemesnė visa 
galva, ir prie to pačia reikė- 
mingiausia iš visu, kurias ji 
mūsų laikais turėjo. Proleta
riato sąjūdis savo keliu vysto
si toliau, bet nėra centrinio 
taško, į kurį lemiamais mo
mentais kreipėsi francūzai, ru
sai, amerikiečiai, vokiečiai ir 
kas kartą gaudavo aiškų, ne
ginčijamą patarimą, kurį ga
lėjo duoti tik žinojimu apsi
ginklavęs genijus. . . ”

Engelsas, be to, rašė, kad 
Marksas mėgdavęs kartoti gi
lios senovės graikų filozofo 
Epikūro žodžius: “Mirtis—ne
laimė ne mirusiam, bet liku
siam gyventi.”

Marksas mirė prieš 60 me
tų, bet marksizmas-leninizmas 
tebegyvuoja!

Išsamesnių apie Karolį 
Marksą straipsnių skaitytojas 
ras šiame Laisvės numery j— 
antrajame puslapyje.

Pereitą savaitę mirė dar du 
seni pasižymėję Amerikos lie
tuviai: Brooklyne — Julius 
Baniulis; Čikagoje — Pranas 
Vėbra.

Su Juliumi Baniuliu susipa
žinau dar 1914 metais, kai jis 
redagavo Su. Bostone Ateitį 
(dabartinę Sandarą). Su velio
niu teko sykiu veikti: vaidin
davome Gabijos Choro, vado
vaujamo Miko Petrausko, ope
retėse; jis buvo karštas scenos 
mėgėjas ir turėjo neblogą bal
są.

Baniulis buvo neblogas poe
tas. Kai jis dirbo Laisvės 
spaustuvėje, dažnai parašyda
vo eilėraščių mūsų dienraščiui. 
Jis mėgdavo versti ir iš anglų 
kalbos ir yra išvertęs žymių 
veikalų. Be 1o, kūrė originalius 
eilėraščius.

Kaipo politikas, Julius Ba
niulis buvo silpnas. Tą pažy
mėjo ir sandariečių vadas, Al
binas Rimka, kai jis perėmė iš 
velionio Ateitį redaguoti.

Kadaise Julius Baniulis bu
vo karštas šliupo pasekėjas, 
karštas laisvamanis,—jis yra 
dirbęs prie šliupo redaguoja
mos Laisvosios Minties. Prieš 
mirsiant, sakoma, velionis įsto
jo į katalikų parapiją ir ban
dęs patapti praktikuojančiu 
kataliku.

Kodėl jis taip padarė? 
Sunku pasakyti.

Pranas Vėbra daugiausiai 
buvo žinomas Čikagos lietuviš
kajai visuomenei, nes jis ten 
ilgiausiai gyveno. Velionis bu
vo mūsų daktaro Kaškiaučiaus 
artimas asmeninis draugas.

Pranas labai mėgo dainą, 
mėgo meną. Jis turėjo gražų 
tenorą ir jau gerai pralavintą. 
Daug kartų Čikagos lietuviai, 
koncertų lankytojai seniau gė
rėjosi velionio Vėbros talentin
gu dainavimu.

Tai buvo pažangus vyras, 
visuomet palaikąs glaudžius 
ryšius su darbininkų judėjimu. 
Paskutinį kartą su velionim 
teko susieiti 1942 metais Či
kagoje, LDS Seimo laiku. Jau 
tuomet jis atrodė be ūpo; ma
tyt, nesveikavo.

Taigi Čikagos Lietuviškosios 
Tautinės Kapinės dar pratur
tėjo vienu kapu, bet gyvoji lie
tuvių visuomenė nustojo pui
kaus vyro.

Ilsėkis ramiai, Pranai, puoš
niajame kapinyne! O gyvieji 
suglauskime savo eiles, nes di
deli darbai prieš mus stovi!

ANGLU LĖKTUVAI NUMETĖ 1,000 TONĮ) BOMBŲ Į ESSENĄ
--------------------------------------------------------□ --------------- E-----------—----------------------------------------

AMERIKIEČIŲ LEKIAN
ČIOS tvirtoves vėl 

NAIKINO NACIŲ KARO 
CENTIi\ FRANCIJOJ

London. — Praeitos sa
vaitės gale didieji Ameri
kos bombanešiai — Lekian
čios Tvirtovės jau antru 
kartu įnirtusiai ardė ir de
gino svarbų nacių geležin
kelių ir sandėlių centrą 
Roueną, Francijoj. Ameri
kiečiai sukėlė didžiulius 
gaisrus ir sprogimus tarp

Vokiečiai Pasivarė Artyn 
Charkovo; Sovietai Grumia

si Linkui Smolensko
Maskva, kovo 14. — Na

ciai, su šimtais tankų štur
muodami Sovietų linijas, 
dar pasivarė artyn Charko
vo iš vakarų pusės. Bet pa
skui raudonarmiečiai iš 
naujų pozicijų atmušė įnir
šusius daug skaitlingesnių 
hitlerininkų atakas ir pada
rė priešams didžių nuosto
lių.

O kaip sakė oficialis So
vietų pranešimas šeštadie
nį, tai vienas tik sovietinių 
kovotojų dalinys per dvi 
dienas užmušė kelis tūks
tančius vokiečių ir sunaiki
no 36 jų tankus.

Tęsiasi žiaurūs mūšiai į 
šiaurius nuo Charkovo, o į 
pietus nuo jo raudonarmie
čiai nubloškė atakavusius 
priešus į pirmiau buvusias 
jų pozicijas, nukaudami 
penkis šimtus hitlerininkų 
ir sunaikindami 11 jų tan
ku. £

Amerikiečiai Degina ir
Sprogdina Japonus Kiškoj,
Saliamono Salyne ir Burmoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 12.— Laivyno pranešimas 307:
Kovo 10 d. iš ryto Jungtinių Valstijų lėktuvai ata

kavo japonų pozicijas Kiškoj (vakariniuose Aleutuose) 
ir tiksliai bombomis pataikė.

Paskui didieji ir vidutiniai mūsų bombanešiai ir lėk
tuvai kovotojai vėl atakavo priešų įrengimus Kiškoje; 
pataikė į japonų priešlėktuvinių kanuolių baterijas; di
delėmis bombomis sužalojo tris pastatus priešų stovyk
lų srityje. Japonai šaudė iš savo .priešorlaivinių kanuo
lių, bet visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Kovo 11 d. anksti rytą didieji Amerikos bombanešiai 
bombardavo japonų pozicijas Kahili ir Ballale, Short- 
land salos srityje, ir Viloj, vidurinėse Saliamono salo
se. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

NEW DELHI, Indija, kovo 12. — Jungtinių Valsti
jų didieji bombanešiai kovo 10 d. bombardavo japonų 
lėktuvų stovyklą Mingaladoną, į šiaurius nuo Rangoo- 
no (Burmoj). Daug tonų bombų tapo numesta į tą sri
tį ir pataikyta į pastatus ir kitus įrengimus.

Vienuolika iki trylikos japonų lėktuvų kovotojų mė
gino pastot kelią begrįžtantiem atgal mūsų lėktuvam. 
Kautynėse per 40 minučių buvo sunaikinta trys japonų 
Zero lėktuvai kovotojai, trys kiti jų lėktuvai sužaloti ir 
dar keturi turbūt sužaloti.

tūkstančio suburtų vagonų 
ir žibalo sandėliuose.

Lekiančias Tvirtoves ly
dėjo anglų lėktuvai kovoto
jai. Anglai nušovė žemyn 
tris vokiečių lėktuvus. Vi
sos amerikiečių Lekiančios 
Tvirtovės, po to žygio, su
grįžo į Angliją.

(Vokiečiai per Berlyno 
radiją neoficialiai buvo pa- 
sigyrę, būk jie jau paėmę 
Charkovą. Bet paskesnis 
nacių komandos pranešimas 
jau nesigyrė to miesto paė
mimu, o tik skelbė, kad jie, 
girdi, pasiekę didžiausią 
Charkovo geležinkelio sto
tį.)

Viazmos fronte Sovietai 
pažygiavo tolyn į vakarus 
ir užėmė visą eilę apgyven
tų vietų, tame skaičiuje ir 
Ugros miestą su geležinke
lio stočia.

Amerikiniai koresponden
tai praneša, jog Raudonoji 
Armija grumiasi ten ir lin
kui Smolensko, kurį pasiek
ti telieką tik 80 mylių.

Mirė J. P. Morgan
Boca Grande, Fla. — Nu

mirė J. P. Morgan, didžiau
sias Amerikos bankininkas, 
75 metų amžiaus.

Anglai Pragaištingai Arde 
Didžiausią Vokiečių (rinklų 

ir Amunicijos Centrą
London. — Keli šimtai 

Anglijos bombanešių nume
tė tūkstantį tonų bombų į 
Esseną, Kruppų ginklų ir 
amunicijos fabrikų centrą, 
didžiausią visoje Vokietijo
je. Negrįžo 23 anglų lėktu
vai.

Anglų bombos nušlavė iš
tisus miesto blokus, šis Es- 
seno bombardavimas yra 
dar pragaištingesnis, negu 
kovo 5 d., kuomet sprogsta
mosios ir gaisrinės anglų 
bombos sunaikino 450 akrų 
fabrikinį plotą Essene.

WILLKIE AUKŠČIAUSIAME
TEISME GINA KOMUNISTO

ŠNEIDERMANO PILIETYBĘ
Washington. — Advoka

tas Wendell L. Willkie, bu
vęs republikonų kandidatas 
į prezidentus, gabiai įrodi
nėjo Aukščiausiam Teismui, 
jog William Schneiderman, 
komunistų vadas vakarinia
me Amerikos ruožte, turi 
teisę pasilikti Jungtinių 
Valstijų piliečiu.

Aukščiausias Teismas 
svarsto Schneidermano ape
liaciją prieš žemesniųjų 
teismų sprendimus. Nes tie 
teismai nusprendė atimti iš 
Schneidermano pilietybę to
dėl, kad jis, 1922 m. išsiim
damas Amerikos pilietybės 
popieras, jau buvo Komu
nistų Partijos nariu.

Vyriausias valdžios advo
katas Charles Fahy, reika
laudamas atšaukt Schnei
dermano pilietybę, tvirtina, 
kad jis apgavingai išgavęs 
amerikinę pilietybę, nes ne
pasakęs, jog jis priklauso 
Komunistų Partijai.

Šį argumentą Willkie at
rėmė, užreikšdamas, kad 
niekas tada nestatė Schnei- 
dermanui klausimo, ar jis 
yra Komunistų Partijos na
rys; todėl jis nieko ir ne- 
prigavo, nepranešdamas, 
kad jis priklauso tai parti
jai.

KĄ SAKĖ JEFFERSON
Generalis valdžios advo

katas Fahy sakė, kad Ko
munistų Partija, girdi, “rei
kalauja visiškai sunaikinti 
mūsų valdžios santvarką.”

Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Rutledge užklausė Fa
hy, ar jis taipgi “kaltintu 
Thomą Jeffersoną.” vieną iš 
žymiausių Amerikos res
publikos tėvų, kaipo “prie
vartos” skelbėją.

“Ar valdžia šioj byloj 
stengiasi įrodyti, kad nei 
socialistas nei komunistas 
negali būti Jungtiniu Vals
tijų piliečiu?” vėl užklausė 
teisėjas Rutledge.

- Kitas Aukščiausio Teis
mo teisėjas, Black, garsiai 
perskaitė ištraukas iš Tho- 
mo Jeffersono pareiškimų, 
kur Jeffersonas stipriai gi

NAUJAS AMERIKIEČIŲ
ORO ŽYGIS

London. — Amerikiečių 
Lekiančios Tvirtovės bom
bardavo svarbųjį vokiečių 
geležinkelių mazgą Amiens, 
Francijoj. Visi šie didieji 
Amerikos bombanešiai su
grįžo; bet dingo šeši jų pa
lydovai, anglų lėktuvai ko
votojai.

Talkininkų lėktuvai ties 
Australija sužalojo du japo
nu laivus.

na pilietines teises politinių 
mažumų, nesutinkančių su 
vyraujančiomis politinėmis 
partijomis.
SCHNEIDERMAN LABAI 
GERAS PILIETIS, SAKO

WILLKIE
“Aš esu tikras, jog tarp 

jaunuolių ateinančių į pilie
tybes teismą mažai' tėra 
taip tinkamų tapti pilie
čiais, kaip kad tiko William 
Schneiderman.

“Niekas iš kaltinančių vi
sai netvirtina, kad 1938 me
tų Komunistų Partijos kon
stitucijoj būtų pasakyta bet 
kas priešinga mūsų (Jung- 
tinių Valstijų konstituci
jai.”
Veldžios Advokatas Vengia 
1938 m. Komunistų Parti

jos Konstitucijos.
Komunistų Partijos pa

staroji konstitucija yra vie
nintelis dokumentas, kuris 
tinkamai išreiškia Komuni
stų Partijos politines pa
žiūras Jungtinėse Valstijo
se, kaip pabrėžė Willkie.

Willkie peikė teisdarystės 
departmentą už tai, kad šis 
departmentas prirankiojo 
visokių knygų, knygelių ir 
lapelių išleistų per paskuti
nius 100 metų ir naudoja 
tuos leidinius kaipo neva 
argumentus prieš Schnei- 
dermaną, bet teisdarystės 
departmentas iš tolo vengia 
prisimint apie Komunistų. 
Partijos 1938 m. konstituci
ją ir visaip stengiasi ją ap
eiti.

Valdžios advokatas kalti
no Schneidermaną už vis
ką, prie ko tas advokatas 
galėjo ar bandė prisikabint 
Markso, Engelso, Lenino ra
štuose. O Schneidermanas 
buvo viso labo susipažinęs 
tiktai su Komunistų Mani
festu tuo laiku, kada jis ė- 
mėsi Amerikos pilietybės 
popieras, kaip nurodė Will
kie. Komunistų Manifestas 
gi išleistas 1848 metais.

Schneidermanas, is savo 
pusės, pareiškė, jog Komu
nistų Manifestas tiko 1848 
metų sąlygoms.

ANGLŲ MIMSTERIS EDEN 
AMERIKOJ-DRŪTINT 

TALKININKŲ VIENYBĘ 
KARE IR PO KARO

Washington. — čia at
skrido Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Anthony 
Eden. Jis atvyko pagal 
Jungtinių Valstijų pakvieti
mą ir tarsis su prezidentu 
Rooseveltu ir įvairių Jung
tinių Tautų atstovais. Tų 
pasitarimų tikslas pirmoj 
vietoj, kaip pranešama, bus 
sudrūtint politinį ir diplo
matinį sandarbininkavimą 
tarp Amerikos ir Anglijos 
kare ir po karo. Su Edenu 
atvyko ir eilė kitų žymių 
Anglijos valdininkų ir spe
cialistų.

Edenas tarsis ne tik su 
prez. Rooseveltu ir jo val
džios nariais, bet ir su W. 
Willkie ir kitais “ameri
kiečių vadais.”

Associated Press prane
ša, kad užsieninis Anglijos 
ministeris Eden atvyko pa
sitarimams su visų Jungti
nių Tautų atstovais tikslu 
sustiprint jų vienybę kare 
ir taikos daryme ir jos pa
laikyme po karo laimėjimo.

Teigiama, jog kada prem
jerui Stalinui Maskvoje bu
vo pasakyta apie Edeno ke
lionę į Washingtona, tai 
Stalinas “su džiaugsmu 
priėmęs” tą pranešimą.
GLAUDI VIENYBĖ SU 
SOVIETAIS BŪTINAS 

REIKALAS
Yra suprantama, jog Ede

no pasitarimuose su prez. 
Rooseveltu svarbią vietą 
užims bendradarbiavimo 
reikalas su Sovietų Sąjun
ga kariniais ir pokariniais 
klausimais.

Viazmoj Sovietai Užmušė 
9,000 Nacių, Pagrobė 83 
Tankus, 515 Vagonų ir Kt.
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 13. — Vidunaktinis Sovietų radijo 

pranešimas:
Mūsų kariuomenė kovo 12 d., padarius griežtą ata

ką, užėmė Viazmos miestą ir geležinkelių mazgą.
Mūšyje dėl Viazmos mūsų kariuomene pagrobė aš

tuonis vokiečių lėktuvus, 83 tankus, 69 kanuoles, 222 
kulkasvaidžius, 565 trokus ir traktorius, 57 garvežius 
ir 515 vagonų, didelius kiekius kanuolinių sviedinių, 
kulkų ir kitų karinių medžiagų.

Vien tik užmušta liko daugiau kaip 9,000 priešų ka
reivių ir oficierių.

Į pietų vakarus nuo Temkino mūsų kariuomenė už
ėmė dar kelis tuzinus apgyventų vietų, tarp jų ir aps
kričio centrą Znamenską.

Į pietus nuo Charkovo mūsų kariuomenė vedė įtūžu
sius mūšius su didelėmis jėgomis priešų tankų ir pėsti
ninkų. Vienas mūsų karių dalinys atmušė aštuonis hit
lerininkų būrius vieną po kito, sunaikino 23 priešų tan
kus ir apie 800 vokiečių kareivių ir oficierių.

Į vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė, po kruvi
no mūšio su skaitlingesniais priešais, apleido vieną ap
gyventą vietą ir pasitraukė į naujas apsigynimo lini
jas. Mūsų lėkatuvai per dieną oro kautynėse nušovė 
žemyn 26 vokiečių lėktuvus.

Laikinasis Amerikos val
stybės sekretorius Welles 
savo kalbose paskutiniu lai
ku ragino Jungtines Tau
tas iš anksto susitart taikos 
klausimais, nelaukiant ka
ro pabaigos. O Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Wallace, užpereitą pir
madienį kalbėdamas Dela
ware, Ohio, pabrėžė, jog bū
tinai reikia sueit į tinka
mą susipratimą su Riusija. 
Wallace įspėjo, kad jeigu 
Amerika mėgintų “suviliot 
ir apgaut” Rusiją, tai dėl 
to gal būtų “neišvengiamas 
ir trečias pasaulinis karatf.”

Tūkstančiai Prancūzę 
Kertasi su Italais

London. — Keli tūkstan
čiai francūzų patrijotųį 
partizanų įtūžusiai kaujasi 
su italų, kariuomene Haute- 
Savoie apskrityj, prie sie
nos tarp Franci jos ir Itali
jos. Ginklų francūzams nu
leido talkininkų orlaiviai.

Teigiama, jog visoj Fran
cijoj jau 100,000 partizanų 
organizuotai kovoja prieš 
hitlerininkus.

Tunisijoj talkininkų lėk
tuvai bombardavo Bizertę, 
Sousse ir Tunisą. Ant že
mės šiuo tarpu teveikė tik 
žvalgai iš abiejų pusių.

Goebbels, nacių propagan
dos ministeris, per Berlyno 
radiją tvirtino, kad Hitle
ris esąs “kuo sveikiausias.”
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Vilnis Apie Lenkų Ponų Apetitus
, Dienraštis Vilnis štai kaip rašo apie 

lenkų ponų apetitus, siekiančius paverg
ti milionus ukrainiečių, baltarusių ir lie
tuvių :

“Sako, kad Lenkijos valdžia sutiko ati
dėti rubežių išsprendimo klausimą iki 
taikos konferencijos. Tai padaryta tuo 
tikslu, kad uždarius burną triukšmada
riams ir demagogams, kurie naudoja 
santikius tarpe Susivienijusių Tautų.

“Gen. Sikorskio valdžia gal pamatė, 
kad jai pačiai gręsia pavojus iš kraštu
tinių reakcionierių, nes pilsudskininkai 
pradėjo kelti galvą visose pakampėse. 
Tie gaivalai, jau iš pirmiau labai neap
kentė Sikorskio. Tie gaivalai tai tos rū
šies burbonai, kurie nieko neišmoksta ir 
nieko nepamiršta.

“Gen. Sikorskis turėtų padaryti opera
ciją savo valdžioje, nes ir joj yra reak
cinių ir antisemitinių elementų.

“Sykį ant visados atsakomingi sluoks
niai lenkų visuomenės turi išmesti sau iš 
galvos, kad Lenkija negali atsistatyti to
kiose sąlygose, kokios jos buvo prieš ka
rą. O tos sąlygos buvo tokios, kad vie
nas pats kunigaikštis Radzvilas valdė 
tiek dvarų, kad iš jų galėjo sudaryti 
Ohio valstiją.

“Atgimusi Lenkija bus demokratinė 
Lenkija, paprastų žmonių Valdoma Len
kija.

“Ambicijos ‘nuo marių ligi marių’ ne
įsikūnys, kaip neįsikūnijo bajorų ambi
cijos.”

Ambasadorius Standley Teisinasi
Admirolo Standley išgalvoti apkaltini

mai prieš mūsų talkininkės Sovietų Są
jungos vyriausybę, būk ji slepianti nuo 
savo žmonių faktus apie gaunamą pa
galbą iš Amerikos, pasirodė daugiau, 
kaip be pamato. Jis buvo atremtas Ame
rikoj visų žmonių, kuriems rūpi Jungti
nių Tautų vienybė, mūsų vyriausybės 
Washingtone ir Sovietų Sąjungoj liau
dies ir amerikinių korespondentų.

Pamatęs tą, ambasadorius Standley 
teisinasi, sakydamas, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė informavo ir informuoja 

Vąvo žmones apie gaunamą pagalbą iš 
Amęrikos, bet būk neganėtinai paaiški
na, ką gauna pagal Lend-Lease pagalbos 
bilių ir ką gauna iš Raudonojo Kryžiaus 
ir Russian War Relief Komiteto.

Bet ir čia Mr. Standley prašovė pro 
cielių. Russian War Relief Komitetas 
daug kartų paskelbė laiškus nuo žmonių, 
kareivių, daktarų, ačiuojančių už pa
galbą.

Kolumnistas Mr. Raymond Clapper ir 
daugelis kitų žymių žmonių išsireiškė, 
kad po tokio gremėzdiško admirolo Stan
dley pasirodymo jo buvimas Maskvoj nė-

On* Buck outoF Every Ten 
you earn sheuld beqoinq » 
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ONE 
BUCK

ra sveikas mūsų šaliai. Jis rašo, kad So
vietų Sąjunga atvira ir nuoširdi bendroj 
kovoj prieš bendrą priešą. Jis sako, kad 
ten labai draugingai buvo priimtas Mr. 
W. Willkie, generolas Patrick Hurley, 
kuris tiesiai buvo nugabentas į kovos 
frontą ir jam viskas išrodyta, Amerikos 
kariniai patarėjai prie Standley kelis 
kartus buvo Stalingrado ir kituose fron
tuose ir Mr. Standley nusiskundimai, 
būk nieko Sovietai nerodo kovos fronte, 
yra be pamato.

Mr. R. Clapper daro išvadą, jog kada 
Maskvoj buvo ambasadorium Mr. Jo
seph E. Davies, kuris niekada neslėpė to, 
kad jis yra kapitalistas, tai geriausi mū
sų šalies buvo santikiai su Sovietų Są
junga. Ten netiko vijurkiškas W. Bullit, 
ir mano, kad po tokio Mr. Standley pro
vokacinio išstojimo jo buvimas Maskvoj 
yra ne vietoj.

“Atidarykite Antrąjį Frontą!”— 
Sako Pravda

Sovietų dienraštis Pravda reikalauja, 
kad kuo greičiausiai būtų atidarytas an
trasis frontas prieš Hitlerį Europoj. Vi
si Sovietų laikraščiai išspausdino Mr. 
Standley užmetimą Sovietų Sąjungai ir 
į jį atsiliepimą Amerikoj, kaip tai Vals
tybės Sekretoriaus pagelbininko Mr. 
Sumner Welles, senatoriaus Tom Con
nally, kongresmano Sol. Bloom, W. Will
kie ir net radio komentatorių pasakytas 
kalbas.

Ir Sovietų spauda paduoda faktą, kad 
Hitleris, visai nepaisydamas vakarų de- 
mokartijų, permetė 12-ką naujų divizijų 
iš Francijos, Belgijos ir Holandijos, jų 
tarpe, keturias tankų divizijas su 2,000 
tankų, vieną mechanizuotą, naujus pa- 
drūtinimus ir išvystė ofensyvą tarpe 
Rostovo ir Charkovo. “Hitleris tą galė
jo padaryti tik todėl, kad nėra antrojo 
fronto”—rašo Pravda. Hitleris tik į šį 
frontą permetė 375,000 armijos, gi nuo 
Raudonosios Armijos ofensyvo pradžios, 
tai yra, lapkričio 19 dienos, Hitleris at
vežė iš vakarų Europos net 30 divizijų, 
kas sudaro 450,000 kareivių ir apie 3,000 
tankų!

Raudonosios Armijos organas Krasna- 
ja Zvezda rašo, kad Hitleris turėjo pla
ną užpulti nuo Krasnoarmeisko — Sla- 
vensko, pereiti Doneco upę, apsupti Rau
donąją Armiją Charkovo srityje ir su
naikinti ją. Jam tatai nepavyko tik todėl, 
kad Raudonosios Armijos komahda per
matė priešo planą ir Raudonosios Armi
jos daliniai taip didvyriškai kovojo, kad 
sumaišė jo planus.

Bet tas nepakeičia fakto, kad Hitleris 
ir jo talkininkai turi liuosas rankas ma
nevruoti ir visas savo jėgas naudoti prieš 
Sovietų Sąjungą. Pravda, Izviestija ir 
Kraspaja Zvezda pacituoja Stalino pa
reiškimą iš vasario 23 dienos, kad prie
šas dar nesumuštas, kad jis dar galin
gas ir priešakyj daug bus sunkių kovų. 
Tuo pačių kartu, spauda, atsakydama į 
admirolo Standley užsipuolimus, vėl pa
brėžia:

“Raudonoji Armija pati viena, dėl ne
buvimo antrojo fronto Europoj, neša vi
są sunkumą kovos prieš Hitlerio ir jo 
talkininkų gaujas, kurioms visos Euro
pos industrija gaminą ginklus ir amuni
ciją. Jokia kitą šalis, jokia kitą pasauly
je armija to negalėtų atlaikyti.”

Sovietų spauda pabrėžia, kad Sovietų 
vyriausybė, Raudonosios Armijos ko
manda, kovotojai ir liaudis labai įvertiną 
gaunamą iš Amerikos pagalbą, bet jokia
me atsitikime toji pagalba nėra ta pa
galba, kurios reikalauja Sovietų Sąjun
ga — antrojo fronto, — jokiame atsitiki
me ta pagalba nesuvaidina tos rolės, ku
rią karo išlaimėjimui turi suvaidinti an- 
tąrsis frontas, kuris turi priversti Hitle
rį ir jo žvėriškus talkininkus kariauti 
ant dviejų frontų.

Matyti, kad ambasadorius Standley 
vienpusiškai mato pagalbą; jis mato pa
galbą, teikiamą Amerikos Sovietams gin
klais, bet jis nemato tos pagalbos, kurią 
mums teikia Sovietų Sąjunga, tiek gy
vasčių netekusi, tiek daug kraujo pra- 
liejusi, kad mes galėtume tuos ginklus 
pasigaminti, karui prisirengti ir galų ga
le už savo laisvę stoti į kovą prieš ben
drą priešą. Matyti, kad jis mato tik 
trokus, lėktuvus, bet nemato milijonų žū
vančių Sovietų Sąjungos jaunu piliečių. 
Matyti, kad jis supranta troko kainą, bet 
visai nesupranta žmogaus kainos, neį
vertina jo gyvasties.

Taip neturėtų būti.

LAISVI Pirmadienis, Kovo 15, 1943

Karolis Marksas
—Kovo 14 dieną sukanka 
60 metų nuo Karolio Mark
so mirties. Karolis Mark
sas, tas geniališkas žmogus 
ir vadas, kuris išaiškino ka
pitalistinės sistemso pagrin
dus ir nurodė darbo žmoni
jai kelią linkui išsilaisvini
mo, buvo gimęs 1818 me
tais, Vokietijoj. Karolis 
Marksas mirė Londone, An
glijoj, ir ten palaidotas.

Karolis Marksas pirmas 
atidengė teisingą pagrindą 
kapitalistinės visuomenės 
vystymosi ir išdėstė prie
žastis neišvengiamo jos žlu
gimo. Jis nurodė priežas
tis, kurios suteikė galimy
bę kapitalistinei tvarkai įsi
galėti, nugalėti feodalų ga
dynę ir tas sąlygas kapita
listinės tvarkos, kurios ne
išvengiamai ją atves prie 
pražūties. Vyriausios ydos 
kapitalistinės sistemos yra, 
tai anarchija gamyboj, kla
sių prieštaravimai — iš to 
kylanti klasinė kova, ir pri
vatinė nuosavybė, kada sau- 
jalė tos visuomenės turi pa
sisavinus sau gamybos ir 
gyvenimo priemonės, o mil
žiniška masė yra vargo, ba
do ir skurdo padėtyj. Pati 
kapitalistinė tvarka pagim
do proletariatą, kuris turės 
būti tos tvarkos graborius.

Karolis Marksas visu 
griežtumu atidengė prole
tariato klasės svarbą ir ro
lę, kad ši klasė vadovauja
ma Komunistų Partijos ir 
padedant valstiečių masėms 
įkurs savo galią ir per ją 
atves prie tokios visuome
ninės tvarkos, kur nebus jo
kio žmogaus išnaudojimo 
per žmogų — komunizmo.

Marksas išvystė moksli
nę visuomenės teoriją, kuri 
yra žinoma — marksizmas, 
dalimis, kurios yra dialekti- 
kinis ir istorinis materializ
mas, marksistinė politikos 
ir ekonomijos teorija apie 
klasių kovą ir proletariato 
diktatūrą. Marksas išvien 
su Engelsu išvystė tą mok
slą, kurį niekas negalėjo ir 
negalės sumušti, nes mark
sizmo mokslas, tai yra isto
riniai - materialistinė tie
sa.

Įvairiuose gyvenimo laip
sniuose Marksas ir- Engel
sas tvirtai buvo susirišę su 
masine proletariato kova. 
Jie 1847 metais pateikė

“Komunistų Manifestą”, tai 
yra kelrodį linkui darbo 
žmonijos išsilaisvinimo ir 
įkūnijimo tokios visuomeni
nės tvarkos, kurioj nebus 
išnaudojimo žmogaus žmo
gumi.

Karolis Marksas ir F. 
Engelsas, vadovaudami Ko
munistų Susivienijimui, e- 
nergingai dalyvavo masinė
se darbo žmonių kovose, 
kaip tai 1848-1849 metų rev 
voliucijoj, organ izavime 

' darbininkiškų laikraščių, 
įkūrime Pirmos Tarptauti
nės — Pirmojo Internacio
nalo 1861 - 1872 metais, Pa
ryžiaus Komunos kovose 
1871 metais ir 1870 - 1880 
metais organizavime įvairių 
šalių darbo žmonių partijų.

Karolio Markso mokslas, 
tai nėra kokis išmislas, bet 
tai dialektiškai istorinės ma
terialistinės išvados. Mark
sizmas nėra kokia negyva 
raidė, bet jis yra dalis pa
čio gyvenimo ir pritaiko
mas prie besikeičiančių są
lygų, turint vyriausią tiks
lą — išnaikinti išnaudoji
mą žmonių.

Tą geriausiai patvirtino 
Rusijoj proletarinė revoliu
cija, kur darbo klasė, vado
vystėj Komunistų Partijos, 
priešakyje su Vladimiru 
Leninu ir Juozu Stalinu, 
proletariato klasę ir vals
tiečių mases pastatė prie 
valstybinės galios ir dar 
niekados žmonijos istorijoj 
nebuvusia sparta išplėtė in
dustrijos gamybą, žmonių 
kultūrą, progresą ir laisvę. 
Iš tamsios ir kultūriniai bei 
industriniai atsilikusios ša
lies Sovietų Sąjunga patapo 
galinga industriniai ir kul
tūriniai valstybė.

Ir to šiandien gali būti 
liudininku kiekvienas žmo
gus, kada šimtmečių demo
kratinės valstybės žuvo po 
barbariško hitlerizmo ir jo 
sėbrų smūgiais, kada Ame
rikos ir Anglijos demokra
tinės šalys dar vis tik ruo
šiasi apsigynimui nuo žiau
rių užpuolikų, tai Sovietų 
Sąjunga jau dvidešimts vie
nas mėnesis pati viena ne 
vien atsilaiko prieš hitleriz
mo ir jo žvėriškų sėbrų 
smūgius, bet kerta priešui 
tokius smūgius, kurie galų 
gale suteiks Sovietų Sąjun
gai ir jos talkininkėms per
galę.

Markso mokslas ir jo par
tija pajėgė išjudinti veik 
du šimtu milionų žmonių 
Sovietų Sąjungoje, sutei
kė jiems laisvę, malonų ir 
smagų gyvenimą, sąlygas 
išvystyti jų gabumus, taip, 
kad iš paprastų valstiečių 
vaikų daug milionų žmonių 
pasiekė aukštą mokslą, kaip 
kad maršalai Timošenko, 
Žukovas ir kiti.

Jokios tamsios hitlerinės 
jėgos, nepaisant, ant kiek 
jos būtų galingesnės tankų 
ir lėktuvų skaičiumi, kanuo- 
lių ir plienu apkaustytų di

vizijų, niekados negalės nu
galėti laisvą ir marksizmo 
mokslu apsišarvavusių vadų 
vedamą Sovietų Sąjungos 
liaudį, tą jau įrodė žiau
riausios kovos prie Odesos, 
Sevastopolio, Leningrado, 
Stalingrado, Maskvos, Char
kovo, Možaisko ir kitur!

Karolis Marksas mirė 60 
metų atgal, bet jo išvysty
tas mokslas gyvuos amži
nai ir jis atves visų šalių 
darbininkišką v i s u o menę 
prie laisvos, malonios ir 
broliškos tvarkos.

V. S.

FRIEDRIKAS ENGELSAS

Friedriko Engelso Laiškas, Pranešąs Ame
rikiečiams Apie Karolio Markso Mirtį

KAROLIS MARKSAS

žemiau telpa F. Engelso 
laiškas, rašytas F. A. Žer
gei, tų laikų socijalistų vei
kėjui Amerikoje (gyveno 
Hobokeno mieste, N. J.). 
Jame Engelsas praneša apie 
Markso mirtį. Friedrikas 
Engelsas buvo artimas Mar
kso bičiulis ir sandarbinin- 
kas; jiedu parašė Komunis
tų Manifestą.—Laisvės Red.

Londonas, 1883 m., kovo 
mėn. 15 d., 11 vai 45 
min. vakaro.

Brangus Zorge!
Tavo telegrama šiandien 

gauta. Širdingai ačiū!
Pranešinėti tau regulia

riai apie Markso sveikatą 
nebuvo galima, nes ji nuo
lat keitėsi. Trumpai pra
nešiu tau svarbiausia.

Prieš savo žmonos mir
tį, 1881 m. spalių mėn. jis 
susirgo plevritu. 1882 m. 
vasario mėn., jau sveiką jį 
nusiuntė Alžyran, bet pa
keliui dėl šalto ir drėgno 
oro jis susirgo ir atvažia
vo į Alžyrą su nauju plev
ritu. Kai tik jis pasveiko, 
jį, dėl besiartinančių vasa
ros kaitrų, pasiuntė į Mon- 
te-Karlo (Monako). Čia jis 
atvyko vėl su plevritu, bet 
lengvesnėje formoje. Pasi
taisęs, jis nuvažiavo į Ar- 
žanteil, netoli Paryžiaus, 
pas savo dukterį, p-nią Lon- 
ge. Čia jis gydėsi nuo užsi- 
senėjusio bronchito netolie
se esančio Engijeno sieros 
šaltiniuose. Oras ir čia bu
vo labai blogas, bet gydy
mas padėjo. Po to, jis nu
važiavo šešioms savaitėms į 
Veve iš kur, aip atrodė, jau 
visai pasveikęs, grįžo rug
sėjo mėnesį. Žiemą jam lei
do gyventi Anglijos pietų 
pakraštyje. Ir jam pačiam 
taip įgrįso neveiklusis ke
lionių gyvenimas, kad nau
jas ištrėmimas į Europos 
pietus pakenktų, tu r būt, 
dvasiniai tiek pat kiek pa
dėtų fiziniai. Kai prasidėjo 
Londono rūkai, jį nusiuntė į

Uaito salą. Čia lijo be peiš
stojimo, jis vėl peršalo. Aš 
su Šarlemeriu Naujų Metų 
dieną norėjom jį atlankyt, 
bet bffvo gautos žinios, rei
kalavusios, kad ten išva
žiuotų, Tusi. Ir tuojau po 
to Ženi mirtis, jis grįžo su 
nauju bronchitu. Po viso 
ankstyvesnio ir jo amžiuje 
tai kėlė nerimastį. Be to, 
įvyko daug komplikacijų, 
ypatingai votis plautyje ir 
netikėtai didelis jėgų nuse- 
kimas. Nežiūrint į tai, ben
dra ligos eiga ėjo pirmyn, 
ir dar pereitą penktadienį 
jį gydęs gydytojas, vienas 
iš geriausių jaunų Londo
no gydytojų, kurį jam ypa
tingai užrekomendavo Rei 
Lankaster, davė mums pa
čias puikiausias viltis. Bet 
kas bent kartą mikroskopu 
sekė plaučių audinius, tas 
žino, koks didelis pavojus 
yra dėl kraujo indo pramu
šimo plaučių užpūliavimo 
metu. Ir todėl ištisas šešias 
savaites, kas rytą, sukda
mas iš už kampo, mirtinoj 
baimėj pažvelgdavau ar ne
nuleistos užuolaidos. Vakar 
dieną 2:30—buvo pats pa
togiausias laikas jį aplan
kyti — aš nuėjau ten ir ra
dau visą namą ašarose: at
eina, matyt, galas. Aš pra
dėjau klausinėti, mėginau 
surasti priežastį, nuramin
ti. Pasirodo įvyko nedidelis 
kraujo išsiliejimas, bet pas
kui iš karto prasidėjo jėgų 
nusek imas. Mūsų puikioji, 
senoji Lenchen, kuri slaugo 
jį taip, kaip nė viena moti
na savo vaiko neslaugytų, 
pasikėlė į viršų ir tuojau 
sugrįžo: jis pusiau miega, 
aš galįs pas jį užeiti. Kai 
mes įėjom, jis miegojo jau 
amžinu miegu. Pulsas ir al
savimas sustojo. Jis mirė. 
Tų dviejų minučių laike ty
liai ir be skausmu.

Visi iš nautralinio būti
numo įvykstą atsitikimai, 

(Tąsa 4-tame pusi.)
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Raudonojo Kryžiaus Pradžia ir Santvarka) Lietuvos Totoriai
Amerikos Raudon. Kry

žius yra kaip ir valdiška or
ganizacija. K i e k v i e n as 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas sykiu yra ir Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
prezidentas. Iš to matome, 
kokiu autoritetu preziden
tas Rooseveltas paskyrė šį 
kovo mėnesį Amerikos Rau
donojo Kryžiaus mėnesiu ir 
atsišaukė j amerikiečius su
dėti 125 milionus dolerių 
Raudonajam Kryžiui. —Tai 
kiekvienam amerikiečiui iš
eina truputį daugiau kaip 
po vienų dolerį.

Raudonasis Kryžius yra 
žinomas kaipo nepavaduo
jamas Amerikos kareivių, 
jūreivių ir lakūnų draugas 
— geradaris; todėl prezi
dentas neabejoja, kad ame
rikiečiai greitu laiku sumes 
reikalingų pinigų sumų 
Raudonojo Kryžiaus veik
lai.
RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VALDYBA IR JO FONDO 

KONTROLE
Dabartiniai A m e r i kos 

Raudonojo Kryžiaus vice
prezidentai yra Aukščiau
sio Jungtinių Valstijų Teis
mo vyriausias teisėjas 
Stone, buvęs šio teismo vy
riausias teisėjas Hughes ir 
buvęs Jungtinių Valstijų 
prezidentas Hoover. Jo tei
sių patarėjas yra generalis 
šalies prokuroras - teisin
gumo ministeris Francis 
Biddle, o iždininkas Daniel 
W. Bell, Jungtiniu Valstijų 
iždo vice-sekretorius.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus centro komitete turi 
savo atstovus Amerikos val
stybės, karo ir laivyno de
partmental. Komiteto pir
mininkų skiria Jungtinių 
Valstijų prezidentas. Dabar 
tinis mūsų Raudonojo Kry
žiaus komiteto pirmininkas 
yra Norman H. Davis, žino
mas visuomenininkas.

Visas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus fondas abel
nai susidaro iš laisvų auku, 
nors kartais Jungtinių Val
stijų vyriausybė savo lėšo
mis nuperka reikmenų ir 
įpareigoja Raudonąjį Kry
žių padalinti juos šelpti
niems žmonėms.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus pajamas (įplaukas) ir 
išlaidas tikrina pats Jung
tinių Valstijų karo depart- 
mentas.

Visa tai rodo, per kokias 
atsakomingas rankas eina 
aukojami mūsų Raudona
jam Kryžiui pinigai.

Iš RAUDONOJO KRY
ŽIAUS ISTORIJOS

Raudon. Kryžių visų pir
ma sumanė įsteigti jaunas 
šveicaras vardu Henri Du- 
nant, kada jis atsilankė į 
Solferino mūšio laukų Fran
ci jos - Austrijos kare 1859 
metais. Jis pasibaisėjo kan
čiomis apleidžiamų sužeis
tų austrų, francūzų ir ita
lų kareivių. — Tais laikais 
didžioji dauguma karo su
žeistųjų buvo be pagalbos 
paliekama kankintis, pūti ir 
mirti.

Henri Dunant darė, kų 
tik įmanė, kad palengvint 
sužeistiesiem kačias. Paskui 
jis parašė knygų apie tai, 
ką jis matė karo lauke. Ta 
knyga sudrebino civilizuoto 
pasaulio jausmus ir pramy

nė takų organizacijų kūri
mui sužeistiesiem gelbėti.

Penkis metus Dunantas 
ir jo draugai su pasišventi
mu agitavo įvairiuose kraš
tuose steigti tokias organi
zacijas, ir 1864 m. įvyko 
devynių šalių atstovų suva
žiavimas Genevos mieste, 
Šveicarijoj. Ten ir tapo į- 
steigtas Raudonasis Kry
žius, kuriam nustatyta šie 
pamatiniai dėsniai:

Raudonasis Kryžius tu
ri gelbėti sužeistuosius ir li
gonius, nepaisant kuriai 
tautai jie priklausytų; karo 
laiku priešai neturi atakuot 
ligoninių, ambulansų (ligon- 
vežimių) ir žmonių, kurie 
gelbėja sužeistuosius bei 
sergančius.
BET RUDIEJI ŽVĖRYS 

NEPAISO
Naciai, japonai ir italai, 

deja, nuolat laužo tuos žmo
niškumo dėsnius šiame ka
re, ir fašistų lakūnai su 
ypatingu pamėgimu bom
barduoja tokius punktus ir 
laivus, kur pamato Raudo
nojo Kryžiaus ženklų.

AMER. RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PIRMA- 

TAKAS
Įsteigti Amerikos Raudo

nųjį Kryžių pirmutinė dau
giausiai pasidarbavo Clara 
Barton, * valdžios raštinės 
tarnautoja; ir pirmoji Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija buvo įkurta 1881 
metais Washingtone.

Sekamais metais Jungti
nės Valstijos, jau 32-ra ša
lis iš eilės, užgyrė Genevos 
suvažiavimo sutartį dėlei 
Raudonojo Kryžiaus.
KONGRESO ČARTERIS

11905 m. sausio mėnesį 
Jungtinių Valstijų kongre
sas išleido įstatymą, pripa
žindamas Amerikos Raudo
nąjį Kryžių kaip ir valdine 
įstaiga. Ir jo čarteryje buvo 
nustatyta, kad amerikinis 
Raudonasis Kryžius turi at
likti visas tokias pareigas, 
kokias nusakė tarptautinė 
sutartis Genevoj, Šveicari
joj. Mūsų Raudonojo Kry
žiaus čarteris taipgi reika
lauja, kad jis, sutartinai su 
karine Amerikos vyriausy
be, turi tarnauti kaipo susi
žinojimų ryšis tarp šios ša
lies gyventojų ir jų armijos 
ir laivyno, ir duoti žmonėm 
pagalbos tokiose nelaimėse, 
kaip maras, didieji gaisrai, 
badas, potviniai ir kitos 
daugmeniškos nelaimės.
TARPTAUTINIO RAU

DONOJO KRYŽIAUS 
NARYS

Amerikos Raudon asis 
Kryžius, kartu su šešiasde
šimt dviejų kitų kraštų 
Raud. Kryžiaus Draugijo
mis, yra narys tarptautinės 
Raudonojo Kryžiaus Drau
gijų Sųjungos (Lygos). Tai
kos metu šios Raudonojo 
Kryžiaus draugijos glau
džiai bendradarbiauja, gel- 
bėdamos žmones visokiose 
nelaimėse ir varguose.
TARPTAUTINIS KOMI
TETAS ŠVEICARIJOJ
Be to, yra Tarptautinis 

Raudonojo Kryžiaus Komi
tetas, kuris susideda vien 
tik iš bepusiškos (neutra- 
lės) Šveicarijos piliečių. Ka
ro laiku šis Tarptautinis 
Raudonojo Kryžiaus Komi

tetas tarnauja kaip svar
biausia tarpininkystės įstai
ga, per kurių yra siunčiama 
pašalpa vienos šalies kari
niams belaisviams laiko
miems kitoje, priešiškoje 
šalyje.

Šis Tarptautinis Komite
tas tarnauja ir susižinoji
mams laiškais tarp karo 
belaisvių ir jų giminių bei 
artimųjų savame krašte.
Tai tarpininkaujant Tarp

tautiniam Raudonojo Kry
žiaus Komitetui yra teikia
ma ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pagalba amerikie
čiams belaisviams Vokieti
joje ir Japonijoje.
Ašis Stengiasi Panaudot 

Tarptautinį Komitetą Savo 
Propagandai

Tiesa, hitlerininkai ir ja
ponai stengiasi panaudot 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Komiteto atsiun
čiamus atstovus kaipo faši
stinės propagandos įnagius. 
Tatai naciams, rodosi, ir 
nesunku padaryti. Juk di
džioji dauguma Šveicarijos 
gyventojų yra vokiečių kil
mės žmonės. Tarp jų, be 
abejo, yra ir Hitlerio paka
likų. Tokie ar tokios gali 
įsiskverbt į Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komi
tetų Šveicarijoj ir įsiterpt 
j jo pasiuntinius įvairiuose 
kariaujančiuose kraštuose. 
To plauko pasiuntiniai, pa
vyzdžiui, galėtu iš užgrob
tos Lietuvos taip “sutaisyt” 
jos žmonių siunčiamus laiš
kus amerikiečiams, kad hit
lerininkų “tvarka” būtų gi
riama, o Tarybų Lietuvos 
valdžia šmeižiama.

Pačiam šių žodžių rašyto
jui teko iš vokiečių kalbos 
versti lietuvių kalbon vie
nas laiškas, per Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių iš 
Lietuvos atsiųstas tūlam 
Amerikos lietuviui. Šis lai
škas neva visai nekaltai 
prašo ta amerikietį pasi- 
stengt “sužinoti, kas atsiti
kę vienam lietuviui pulki
ninkui,” kuri, girdi, Sovie
tai “ištrėmę į Sibirą.” Ame
rikietis, suprantama, paro
dys laišką ir savo draugam. 
Taip ir bus skleidžiama pro
paganda prieš Sovietus, 
būk jie Sibiran išguje ar 
šiaip kur nudėję aukštuo
sius Lietuvos karininkus.

GERAS DARBAS 
ABELNAI

Nežiūrint taip pasitai
kančios nacių propagandos, 
tačiaus, Tarptautinis Rau
donojo Kryžiaus Komitetas, 
bendrai imant, atlieka nau
dingą darbų karo belais
viams pašelpti ir jų susiži
nojimams su tėviške palai
kyti. N. M.

Pabrango Popiera
Jungtinių Valstijų Kainų 

Administracija ir Kanados 
karinių kainų valdyba leido 
popieros fabrikantams pa- 
brangint keturiais doleriais 
tonų laikraštinės popieros. 
— 90 procentų visų Ameri
kos laikraščių yra spau'di- 
nama ant kanadiškės popie
ros.

Fabrikantai nelabai pa
tenkinti. Jie reikalavo pa- 
brangint laikraštinę popie- 
rų ’dešimčia dolerių tonui.

Tai pirma nutrauka iš garsiojo Bismarcko jūroje mūšio, kuriame amerikiniai 
bomberiai nuskandino apie 22 japonu laivus—visą konvojų—ir su jais tarp 15— 
20 tūkstančių japopu kareivių ir jūreivių.

“SUGRŪSIME ‘FLIUKUS’ Į JŪRĄ”
Amerika pasiuntė jau ge

rai išlavintus savo karei
vius į Tunisijų, bet pirmuo-’ 
se didesniuose susikirti
muose su vokiečiais ameri
kiečiai sunkiai nukentėjo. 
Kodėl? Tik todėl, kad jie 
neturėjo patyrimo pačiuose 
mūšiuose ir nežinojo nacių 
gudrybių. Dabar jie jau yra 
gavę patyrimo ir kaip vie
nas sardžentas sakė laikraš
čio korespondentui:

“Klausyk, broli. Kai mes 
iš naujo išsijudinsime prieš 
tuos Tliukus’, tai antra tiek 
geriau pasirodysime.”

Nuvykę Tunisijon ameri
kiečiai buvo įsitikinę, kad 
jie be jokio vargo sukirs 
vokiečius vien todėl, kad 
jie yra amerikiečiai. Dabar, 
po susidūrimų su naciais, 
jie nenoromis pripažįsta, 
kad “šiaip ar taip, bet tie 
Fricai vis tiek moka ka
riauti.”

Šiandien mūsų berniukai 
Tunisijoje ne taip skambiai 
giriasi, bet jie, išbandę vo
kiečių jėgas ir “triksus,” 
yra tvirtai įsitikinę, kad 
“neužilgo suvarys ‘fliukus’ 
į jūrą.”

Tie jauni vyrukai, nese
niai buvę darbininkai, raš
tinių tarnautojai ir farme- 
riukai, jau turėjo sunkių 
laikų Tunisijoj. Mūšiuose 
jie dalyvavo bent kelias sa
vaites. Vienu gi atveju jiem 
teko gana toli trauktis at
gal ir gintis besitraukiant, 
o tai yra vienas iš pačių 
sunkiausių karinių patyri
mų. Bet jų pasitikėjimas 
savo jėgomis — moralė dėl 
to dar sudrūtėjo.

KAREIVIŲ MORALĖ
Kas gi yra ta moralė? 

Šį klausimą ve kaip atsakė 
vienas veteranas amerikie
čių oficierius:

“Moralė yra tada, kuomet 
kareivis mano, kad jo kuo
pa gali sumušt visą priešų 
armiją.”

Šitokią moralę amerikie
čiai turėjo net ir tuo laiku, 
kada jiems reikėjo trauktis 
į vakarus nuo Faid tarp- 
kalnės, o vokiečiai iš oro ir 
ant žemės begailestingai 
juos atakavo. Jie net neži
nojo, kodėl jiem čia reikia 
atgal trauktis, nes, kiek ma
tyt, naciai niekur nebuvo 
pralaužę amerikiečių linijų. 
— Talkininkų linija buvo 
atsidūrus pavojuj kur ki
tur: todėl ir šiem Amerikos 
kovotojam buvo įsakyta pa
sitraukt, vengiant apsupi

mo. Jie buvo susinervinę, 
pirmą kartą papuolę į di
džio mūšio trukšmų, rodos, 
į kokį tai begalinį sumiši
mą, tarp pragarinių trenks
mų, klyksmų, liepsnų, dū
mų, kraujų, dulkių ir ky
lančių padangėn, žemių.

“Nežiūrint, kaip karys 
būtų drąsus, jis patiria bai
mę, kai pirmą kartą pama
to, kad ana tie nenaudėliai 
nori mane užmušti,” kaip 
rašo N. Y. .Times korespon
dentas.
APSISTOJIMAS IR SMŪ

GIS PRIEŠAM
Minimoj vietoj amerikie

čiai turėjo trauktis apie 60 
mylių atgal, visą laiką atsi
šaudydami. Bet kai, galų 
gale, apsistojo savo linijoje, 
jie taip smogė Rommelio 
naciams ir jo tankams, kaip 
andai Aštuntoji anglų ar
mija Libijoj.

Po pasitraukimo ameri
kiečiai greitai atsigriebė, 
susivokė ir iš savo pusės 
taip ėmė šturmuot vokie
čius, kad nustebo Anglijos 
vyriausybė ir entuziastiškai 
sveikino šiuos Amerikos 
“naujokus.”

Netrukus jie atėmė iš 
vokiečiu Kasserine ir dabar 
ofensyviai kovoja prieš hit
lerininkus prie pat Faid 
tarpkalnės angos.
KĄ REIŠKIA MOKYBA 

IR PATYRIMAS
Vienas amerikietis sužei

stas mūšyje dėl Sidi bou Zi- 
do sakė:

“Kai mes stovėjome na
mie kareivinėse (barakuo
se) mums atrodė, kad mus 
ten mokina beverčių dalykų, 
visokių niekniekių. Bet ko
vos fronte mes patyrime, 
kad tie dalykai yra tikrai 
naudingi, ypač kada prie jų 
dar pridedi patiriamas na
cių gudrybes. Tiesa, vokie
čiai mus užgavo, bet ir mes 
įvalias juos užgavome. Aš 
manau, jog kitą kartą mes

Pigiai Atrasta Amerika
Kelionėje, per kurią Ko-, 

lumbas atrado Ameriką 
1492 metais, dirbo 88 jūri
ninkai ir kiekvienas už tą 
kelionę gavo vidutiniai po 
$29 algos. Pačiam Kolumbui 
teko $320 atlyginimo. Viso 
kelionė lėšavo $7,250. Paly
gint su milžiniška Amerikos 
atradimo svarba, tai buvo 
pigiausia tyrinėjimų kelio
ne.

dailiai apsidirbsime su 
jais.”

O štai viena iš nacių gu
drybių pavartota jau 1942 
m. vasarą prieš anglus Egi
pte. Kai kurie vokiečių 
greitieji tankai neva bėgo 
atgal; tai juos ir vijosi šar
vuota anglų divizija. Besi
vydami, anglai atsidūrė fa
šistų siųstuose. Iš abiejų 
pusių buvo sustatytos 88- 
milimetrinės nacių motori
zuotos kanuolės; jos palei
do savo audringą ugnį ir 
sunaikino didelę dalį anglų 
divizijos.

“NEAPGAUS MŪSŲ!”
Tuo laiku stovėjusieji 

Šiaurinėj Airijoj amerikie
čiai tankistai ir jų koman- 
dieriai sakė: “Ot tai negud
rūs tie anglai! Niekados vo- 
kietys taip neapgaus mū
sų!”

Bet vokietys šitaip apga
vo ir dalį amerikiečių Tuni
sijoje, nors jie kur kas ma
žiau nukentėjo, negu ang
lai Egipte.

Tunisijoje taip pat kele
tas vokiečių lengvųjų tan
kų bėgo, leisdami amerikie
čiams juos vytis, kol ameri
kiniai tankai atsidūrė kaip 
ugnies žiotyse — tarp nacių 
kanuolių, pliekiančių iš 
abiejų pusių.

Bet amerikiečiai greitai, 
mokėsi. Jie, nors ir vyda
miesi priešus, laikėsi gana 
iš tolo, kad vokiečių kanuo
lių šoviniai nepasiektų jų. 
Tuo tarpu kiti amerikiečių 
tankai bėgo plačią užuolan
ka, užbėgdami vokiečių tan
kam šonan arba už akių ir 
taip pleškindami juos.

APKRUVINIMAS
Amerikos kariuomenė Tu. 

nisijoj jau turėjo “ugnies 
krikštą” ir, kaip sakoma, 
liko apkruvinta. Kiekviena 
armija turi būti “apkru
vinta” pirma, negu tampa 
tikrai sėkminga karo jėga.

Vokiečiai buvo pastūmę 
amerikiečius atgal. Ameri
kiečiai apsistojo ir nustūmė 
priešus atgal. Pirmuosiuose 
susikirtimuose amerikiečių 
nuostoliai buvo dideli, bet 
tolesniuose mūšiuose jų 
nuostoliai stebėtinai suma
žėjo ir vis dar mažėja. Rei
škia, amerikiečiai išmoko 
kariauti; ir kuomet jie po 
keleto dienų vijo nacius at
gal, tai buvo jau ne naujo
kai, bet patyrę, užsigrūdinę 
ir kerštingi Amerikos ve
teranai. J. C. K.

Lietuviam yra žinoma, 
jog senovės Lietuva turėjo 
karų su totoriais, kurie sa
vo laikais buvo pavergę Ru
siją. Visi esame girdėję, 
kad Lietuvoje buvo totorių 
iki mūsų laikų.

Lietuviški totoriai turi ir 
savo draugiją New Yorke. 
Jos konstitucija buvo spau
sdinta trimis kalbomis: lie
tuvių, rusų ir anglų.

Lietuviški totoriai abelnai 
yra mahometonų tikybos 
žmonės.

Kada ir kaip jie atsirado 
Lietuvoj ?

Totoriai dar didžiojo ku
nigaikščio Vytauto laikais 
apsigyveno Lietuvoje. Jų 
padėtis visuomenėje buvo 
įvairi. Valstiečiai totoriai 
nieku nesiskyrė nuo kitų 
kaimiečių tikrojoj Lietuvoj.

Kita totorių dalis turėjo 
bajorų teises. Tarp jų buvo 
ir totorių kunigaikščių, va
dinamų murzų ainių. Jie 
turėjo eiti karan lygiomis, 
kaip ir bajorai. Taigi jie 
buvo ir įrašyti bajorų są
rašuose į karą stoti. — Be
je, yra lietuvių su pavarde 
Murza. Galimas daikta^ 
jog ši pavardė paveldėta 
nuo totorių.

Šie aukštesniojo luomo 
totoriai turėjo teisę įsigyti 
žemės nuosavybę ir elgtis 
su jąja kaip savininkai. Už 
tokio totoriaus užmušimą 
ar įžeidimą buvo skirta to
kia pat bausmė, kaip ir už 
bajorą.

Tačiaus šie totoriai nesu- 
siliejo su bajorais. Karan 
jie stojo skyrium nuo bajo
ru, ne po apskričio vėliava. 
Į karą eidami, jie turėjo sa
vo atskirus karužus (vadi
namus vėliavininkus).

Paskui, Antrasis Lietuvių 
Statutas (įstatymynas) su
siaurino totorių teises tiek, 
kad neleido totoriams laiky
ti vergų krikščionių, už
draudė priimt totorius į val
dininkus ir neleido jiem bū
ti liudininkais. Seimeliuose 
totoriai taipgi nedalyvavo.

Lenkų istorikas St. Ku- 
trzeba rašo:

Šie susiaurinimai Lietu
vos totoriams galiojo ir vė
liau, nežiūrint to, kad Zig
mantas 1568 metais išleido 
jiem pirmenybių lakštą, ku
ris oficialiai patvirtino to
torių teises ir laisves ir sa
kė, jog Lietuvos totoriai 
stovi lygiomis su bajorais.

J. K.

Geriausiai Pasaulyje 
Maitinama Armija

Kareivis suvalgo “dveja 
tiek daugiau maisto kaip 
civilis žmogus,” sako Jung
tinių Valstijų karo depart- 
mentas, rodydamas, kiek 
maisto reikia penkiems mi- 
lionams Amerikos armijos.

Amerikietis kareivis vidu
tiniai gauna penkis svarus 
ir pusę įvairaus maisto per 
dieną. Taigi visa mūsų ar
mija kasdien suvartoja po 
27 milionus ir 500 tūkstan
čių svarų valgių.

Vienai dienai perkant 
šiai armijai apie 15 tūkstan
čių tonų maisto, užmokama 
apie $2,800,000. Bet daug- 
meniškai perkant valgio da-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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Engelso Kalba, Pasa
kyta prie Markso 

Kapo
Kovo 14 dieną, penkioli

ka minučių iki trijų, susto
jo mąstęs didžiausias šių 
laikų mąstytojas. Jį vieną 
palikome viso tik dvi minu
tės atgal, mes įėję į jo kam
barį suradome jį kėdėj e 
ramiai užmigusį — ir tai 
ant visados.

Kovojančiam Europos ir 
Amerikos proletariatui ir 
istoriniam mokslui, mirtis 
šio žmogaus, — neįkainuo
jamas nuostolis. Jau grei
toj ateityj bus jaučiama ši 
spraga, kuri įvyko po gi
ganto mirties.

Panašiai tam, kaip Dar
vinas atidengė teisę besiplė- 
timo organizacinio pasau
lio, Marksas atidengė teisę 
besivystančios žmonijos is
torijos: tą teisę, kuri iki 
paskutinių laikų buvo pa
slėpta po ideologinės skrais
tės; tą paprastą faktą, kad 
žmonės turi valgyti, gerti, 
turėti gyvennamį ir apsi
rengti, pirm jie galės užsi
imti politika, mokslu, daile, 
religija ir kitais dalykais; 
tą, kad tikrumoje gamyba 
būtinų medžiaginių reikme
nų ir tuo pat kartu kiek
vienas ekonominis laipsnis 
išsivystymo liaudies arba 
epochos sudaro pagrindą, 
ant kurio susidaro valsty
binės įstaigos, įstatymų pa- 
žvalgos, dailė ir net religi
niai žmonių įsivaizdavimai, 
kurie iš tų sąlygų padėties 
aiškinami, — o ne priešin
gai, kaip iki tol buvo aiški
nama.

Bet to neužtenka.' Mark
sas atidengė taipgi specia- 
lę teisę besivystyme dabar
tinės kapitalistinės gamy
bos ir per ją pagimdytos 
buržuazinės visuomenės. Su 
išaiškinimu pridedamosios 
vertės šioj srityj iš karto 
buvo įnešta aiškumas, vietoj 
to; kaip pirmiau visi tyri
nėtojai, kaip tai buržuazi
niai ekonomistai ir socia
listiniai kritikai tik klai
džiojo tamsoj.

Vien dviejų tokių didelių 
atidengimų užtektų vienam 
žmogaus gyvenimui. Lai
mingas būtų tas, kuris galė
tų vieną tokį atidengimą 
padaryti. Bet Marksas at
liko naują išaiškinimą kiek
vienoj srityj, kurią tik jis 
studijavo, — net ir matema
tikos srityj, o tokių mokslo 
šakų buvo nemažai ir kiek
vieną jis pamatiniai tyrinė
jo.

Tokis buvo Marksas, kai
po mokslo žmogus. Bet ne 
tame Markso svarbiausia 
reikšmė. Marksui mokslas 
buvo istoriniai nestovintis 
ant vietos, bet varomas re
voliucinės jėgos. Kiek tai 
džiaugsmo suteikdavo jam 
kiekvienas naujas atidengi
mas bent kurioj teorijos ša
koj, apie praktišką to pri
taikymą tada dar negalėjo 
būti nei kalbos, bet jo visai 
kitokis buvo džiaugsmas, 
kada naujas atidengimas 
neišvengiamai revoliuciniai 
veikė į pramonės ir istori
jos besivystymą. Taip, jis 
smulkmeniškai sekė kiek
vieną naują atidengimą 
elektros srityje ir pastaruo
ju laiku dalinai Marseile 
Depre atidengimą. (Marsei
le Depre, francūzų moksli
ninkas - fizikas, gyvenęs 
1843-1918 metais, jau tada 
darė pastangų pasiųsti elek
tros jėgą tolyn nuo ją ga
minančių šaltinių—Red.)

Karolis Marksas pirm vis
ko buvo revoliucijonierius. 
Jo vyriausias gyvenimo pa
šaukimas buvo, tai dalyvau
ti vienaip ar kitaip prašali- 
nime kapitalistinės visuo
menės ir jos įkurtų valsty
binių įstaigų, dalyvauti vei
kloj išlaisvinimui proleta
riato, kurio rolę ir padėtį 
Marksas pirmas aiškiai iš
dėstė, išaiškino jo sąlygas 
ir nurodė būdus išsilaisvi
nimui. Jo gyvenimas buvo 
kova. Jis kovojo su tokiu 
pasišventimu, su tokiu at
kaklumu, su tokiu pasise-

kimu, kaip nedaugelis kovo
ja. Pirmasis Rheino Laik
raštis 1842 metais, Paryžiuj 
Pirmyn 1844-metais, Vokie
čių Brusselio Laikrašt. 1847 
metais, Naujas Rheino 
Laikraštis 1848-1849 metais, 
New York Tribune 1852- 
1861 metais ir virš to dau
gybė brošiūrų, darbas Pa
ryžiaus, Briusselio ir Londo
no organizacijose, kol ant 
galo neiškilo kaip vainikas 
ant visų šių darbų — Di
džioji Tarptautinė Darbi
ninkų Vienybė — (Pirmasis 
Internacionalas), — tai bu
vo jo darbo vaisiai, kuriais 
iš tikro galėtų pasididžiuoti 
tas, kas juos sutvėrė, jeigu 
jis, apart to, ir nieko dau
giau nebūtų padaręs.

Štai kodėl Marksas buvo 
žmogus, kurio daugiausiai 
neapkentė ir kurį labiausiai 
šmeižė. Karalių ir respu
blikų valdžios — ištrenkda
vo jį, buržujai — konserva
tyviai ir liberališki siuntė 
jo antrašu prakeiksmus ir 
šmeižtus. Jis suardydavo 
visą tą, kaip voratinklį, 
nors nekreipė į tai daug 
atydos, atsakydavo tik 
esant būtinam reikalui. Ir 
jis mirė, gerbiamas, myli
mas ir apverkiamas milionų 
revoliucinių kovotojų Eu
ropoj ir Amerikoj — nuo 
Sibiro kasyklų iki Kalifor
nijos, ir aš drąsiai galiu pa
sakyti: jam galėjo būti 
daug priešingų, bet vargiai 
iš jų buvo nors vienas jo 
asmeninis priešas.

Jo vardas ir darbai gy
vuos amžius!

Nukirsta 14 Japonų Lėktuvų

Australija. — Amerikie
čių ir australų lakūnai nu
šovė žemyn 14 iš 40 Japo
nijos lėktuvų, kurie mėgino 
bombarduot Oro Įlanką, 
Naujojoj Guinejoj. Talki
ninkų nuostoliai buvo maži.

Geriausiai Pasaulyje 
Maitinama Armija

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
lykai yra gaunami palygint 
pigiai, ir tik 56 centai teiš
eina kareiviui išmaitinti 
per dieną, arba 204 dole
riai su centais per metus.— 
Oficieriai perka maistą iš 
savo algos.

Štai kokio ir kiek mais
to amerikiečiui kareiviui 
skirta, kuomet jis yra karo 
veiksmų srityje, o ne šiaip 
kur nuošaliai stovykluoja:

Mėsos, žuvies arba pava
duojančių valgių — 1 sva
ras; kiaušinių—1; sviesto ir 
kitokių riebalų—2į uncijos; 
grūdinių valgių — 12 unci
jų; pieno—puskvortė; bul
vių — 12 uncijų; tomeičių 
ir citrinių vaisių — 4 un
cijos; žąlių ir geltonų dar 
žovių — 7 uncijos; kitų vai
sių ir daržovių — 1 uncija; 
cukraus — apie 3 uncijas. 
Skanėstai (dezertai) ir duo
na sudaro liekamąją karei
vio maisto dalį. Bet kavos 
jis gauna neper daug, tiktai 
40 puodukų per mėnesį.

N. K.

Montello, Mass.
Triukšmingas Lietuvių Piliečių 
Pašelpinio Kliubo Mitingas, 
Kuris Įvyko Kovo 4, Lietuvių 

Taut. Namo Svetainėj
Jau kelinti metai ten pirmi

ninkauja laisvų minčių pažan
gus kultūringuose darbuose, 
Antanas Tamulevičius. Di
džiuma valdyboj yra pažan
gūs žmonės. Board-direktorių 
susirinkime jie nutarė aukoti 
šimtą dolerių dėl Red Cross ir 
šimtą dolerių dėl trijų ambu
lansų. Vienam pasipriešinus, 
nutarimas turėjo eiti į draugo
vės mėnesinį susirinkimą.^

Minėtam susirinkime vado
vaujamų draugų buvo mažai. 
Gelbstint pirmininkui, jie ėmė 
balsą ir aiškino apie nupirki
mą trijų ambulansų Mass, 
valstijos lietuvių vardu — vie

no dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, antro dėl Lietuvos 
raudonarmiečių, trečio dėl 
Sovietų raudonarmiečių. Ma
tomai, ten lietuviški pronaciai 
suėjo organizuotai. Jie rėkė 
visa gerkle, kad bolševikams 
nereikia jokių ambulansų ir 
pinigų neaukoti. Vienas dide
lis “tautos” šulas pasakė: Tie 
pinigai teks Šimaičiui, o pas
kui Bimbai.

Po to buvo balsavimas. Bal
suojant ėjo maišatienė, sunku 
buvo pirmininkui sutvarkyti, 
bet vistiek trims balsais di
džiuma nubalsavo aukoti šim
tą dolerių dėl tų trijų ambu
lansų. ir šimtą dolerių dėl Red 
Cross.

Ta vakara tautiečiai buvo 
labai įpykę. Po mitingo W. 
Yurkevičius nuėjo į sandarie- 
čių kliubą. Ten juos pakritika
vo. Priėjęs kliubo pirmininkas 
jį apkumščiavo ir išmetė lauk. 
Matomai, pralaimėję votavi- 
mus, įėjo į desperaciją, tai ne
žino, ką daryti, kaip proto ne
tekę. Žolynas.

Pittston, Pa.
Kovo 7 dieną įvyko Lietu

vių Lit. Draug. 12 kuopos susi
rinkimas. Narių susirinko ma
žai. Labai buvo prasta vaikš
čioti, buvo labai slidu. Gal ta
me priežastis ir buvo tam na
rių nesusirinkimui. Iš tiesų jų 
pas mus mažai ir tėra. Dauge
lis išvažinėja ten, kur darbo 
sąlygos geresnės.

12 kuopa 1943 metais jau 
gavo du nauju nariu ir duok
les jau pasimokėjo 11 draugų.

Drg. Rauduvienč turėjo kny
gutę aukų rinkimui dėl Bot- 
kino ligoninės. Keli draugai 
pasipirko štampų po dolerį ir 
tris dolerius. 12 kuopa paau
kojo tam tikslui penkis dole
rius. Raportavo, kad tas dvi 
knygutes, kurias esame gavę, 
bus galima lengvai parduoti ir 
sukelti $80 tam prakilniam 
tikslui.

Prieš kuopos susirinkimą, 
buvo LIjD 12 Apskričio komi
teto posėdis. Mat, buvo net 
keturi apskričio komiteto na
riai. Buvo kalbama apie kon-

certą, kuris įvyko 1942 metų 
spalių mėnesio 18 d. Dabar 
reikalas užbaigtas. Daugiau 
įeigų nebeateis. Pasirodo, kad 
viso pelno liko $49.96. Pelnas 
buvo skiriamas per pusę — 
Laisvei ir apskričiui. Taip ir 
padalinta.

Nutarta apskričio komitetų 
posėdį laikyti kovo 28 dieną 2 
vai. po pietų. Tai bus seno ir 
naujo komitetų bendras susi
rinkimas. Visi nariai abiejų 
komitetų dalyvaukite. Posėdis 
įvyks pas R. Radišauskienę, 
206 E. 4th St., Wyoming, Pa.

M. Kalauskas.

Beer, Wine, Liquor
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby’ Riven that License No. 
L 349 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2130 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
THE GOVERNOR WINES & LIQUORS, Inc. 
2130 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1047 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 909 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DANIEL A. FEINBERG & 
ROBERT GROSSMAN

909 Manhattan; Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail unde:- Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 507 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 300 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FEINBERG & JULIUS HEILWEIL 
King Liquor Co.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 397 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6905 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

IRVING H. LEMBECK
6905 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1824 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SYLVIA LETZTER
1824 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 900 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 571 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SILVER STANDARD. INC.
571 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 899 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 5001 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIVART SARVOLD 
(Sam’s Bar & Grill)

5001 — 8th Ave. , Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6103 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 323 Washington Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTORY TAVERN, INC. 
(D-B-A Victory Tavern) 

323 Washington St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 4207 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 243-243A Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

nANiEL McLaughlin 
243-243A Court St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail unden Sec
tioned? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

kad, gegužės 8 d., šeštadienio vaka- 
i re įvyks Koncertas ir šokiai. Visas 
pelnas bus skiriamas Sovietų Mc- 
dikalei Pagelbąi. J Komitetą įeina 

i lietuviai, rusai, latviai, Ukrainai, vo- 
i kiečiai, slavokai ir karpatų rusai. 
I Prašome kitų organizacijų nieko ne- 
! rengti tą dieną. — F. Šimkienė, 
į Sekr. (61-63)

DETROIT, MICH
Liet. Moterų Pažangos Kliubo 

surinkimas įvyks ketvirtadienį, ko
vo 18 d., 7:30 vai. vak. Draugijų 
salėje, 4097 Porter St. Narės visos 
kviečiamos dalyvauti paskirtu lai
ku. M. Ginaitlenč, Raštin.

(62-64)
WYOMING, PA.

ALDLD 12 Apskr. susirinkimas 
įvyks kovo 28 pas Mrs. Radišauskie
nę, 206 4th St. Kviečiame senus ir 
naujus narius dalyvauti. (Pradžia? 
—Adm.) 62-63)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grųpių 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

Friedriko Engelso Laiškas, Pranešąs Ame
rikiečiams apie Karolio Markso Mirtį

337 UNION AVENUE | 
0 BROOKLYN, N.Y. | 

| NIGHT—HAvemeyer 8-1158 £
| Tel. STftgg 24)783 .. !

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kokie baisūs jie bebūtų, pa
tys Savyje slepia nuramini
mą. Taip ir šį kartą. Gydy
tojų menas užtikrintų jam, 
gal būt, dar keletai metų 
vegetavimo gyvenimo būti- 
iluiną, kuriai nėra daugiau 
pagalbos, mirštančios ne iš 
kaito, palaipsniui, tuščiam 
gydymo meno triumfui. Ta
čiau šito mūsų Marksas nie
kada nepakeltų. Gyventi tu
rint prieš Save be galo daug 
neužbaigtų darbų, ir kęsti 
Tantalo kančias, norint juos 
Užbaigti ir negalint to pa
daryti, — tai būtų jam tūk
stantį kartų sunkiau už ra- 
niią jį pasiekusią mirtį. 
“Mifrtis — nelaimė ne nu
mirusiam, bet likusiam gy
venti,n — mėgo jis kartoti 
Epikūro žodžius. Ir matyti, 
kaip tas galingas, genialu
sis žmogus v e g e t a u- 
ja, p a v i r s d amas griuvė
siais, tuščiai medicinos gar
bei ir džiaugsmui filisterių, 
kuriuos jis savo klestėjimo 
metu paversdavo į dulkes,— 
ne/ tūkstdntį kartų geriau 
tai; kas įvyko, tūkstantį 
kartų geriau nunešti jį po
ryt į kapus, ten, kur guli jo 
žmona.

Po viso, kas vyko prieš 
tai, ir ko net gydytojas ne
žino taip, kaip aš kad ži
nau, liko mano nuomone, 
viena išeitim.

Tebūnie taip. Žmonija ta
po žemesnė visa galva, ir 
prie to pačia reikėmingiau- 
sia iš visų, kurias ji mūsų 
laikais turėjo. Proletariato 
sąjūdis savo keliu vystosi 
toliau, bet nėra centrinio 
taško, į kurį lemiamais mo
mentais kreipėsi prancūzai, 
rusai, amerikiečiai, vokie
čiai ir kas kartą gaudavo 
aiškų, neginčijamą patari
mą, kurį galėjo duoti tik ži
nojimu apsiginklavęs geni
jus. Naminėms įžymybėms 
ir mažiems talentams, o tai 
ir paprastiems šarlatanams 
dabar laisvos rankos. Galu
tinė pergalė užtikrinta, bet 
aplinkinių kelių, laikinų ir 
dalinių klaidžiojimų ~ ir 
taip neišvengiamų— dabar 
bus žymiai daugiau. Bet ką 
gi, su tuo mes turim susi
doroti — tam mes ir gyve
nam. štai kodėl mes toli 
gražu dar nenustojam drą
sos.

Tavo F. Engels

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

k&valkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies. •

Ar jus galite prilygti 
JO Aukai?

• Jis pasiryžęs gulėti purve, stoti prieš priešų ugnį, savo galvą

padėti, jeigu reikėtų. Niekas iš musų, pasiliekančių namie, rie-

gali net iš tolo savo auka prilygti jo pasiaukojimui4— bet mes

galime giliau įkišti ranką į savo kišenių/ ir daugiau duoti Rau

donajam Kryžiui — vienai įstaigai, kuri lydi jį Visur, kur tik

jis eina. Neatsilikite šiemet! Duokite dvigubai! Duokite Dabar!

Raudonojo Kryžiaus

Karinis Fondas
KADA JAM LABIAUSIAI REIKIA JŪSŲ . . . 

RAUDONASIS KRYŽIUS STOVI GRETA JO

ŠJ VAKARĄ—Karo Fondo 
Savanoriams—VELTUI

Dramatiškaš Vaidinimas 
“THE RĖD CROSS IN ACTION” 
(Raudonasis Kryžius Veiksmuose) 

Madison Square Garden, N. Y.—8:15 P. M. 
Mrs. Franklin D. Iloosevelt ir kiti 

Žymūs Kalbėtojai
Korporalas Barney Ross ir kiti 

Mūšių Fronto Didvyriai
Radijo, Teatrų ir Judžių žvaigždės 

Jų Dalyvauja 500
Raudonojo Kryžiaus Darbuotojai: Gaukite 

Dovanai Tikietus iš Jo Apskričio Raštinės ar 
Jūsų Vietinio Skyriaus

Sl’Acis CONTRIBUTED: BREWERS BO A RD OF TRADE, INC., 270 MADtSON AVE., NEW YORK CITY

Mes taipgi aprūpinant 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

CHARLES J. ROMAN
, (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•i* 4*
Liūdėsio 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* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pit.
Telefonas Poplar 4110

'■ ■ ■ >iiiu—>r t > h .■a*
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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 undersigped 
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
73 North 6th St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 96 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 444 Melrose Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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 Meserolc Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SADESKY ANU 
STANISLAWA SADESKY

52 Meserole 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.
52 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unifer 
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—I Broadway, Brooklyn, N. Y.

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 
Law 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 Nq. 
RL 7086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 3rd i Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LOUIS CHENEL 
McE/oy Tavern

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 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 hereby given that Licence No. 
RL 953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 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 
Lsw 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 hereby given that Licence No. 
RL 863 ha* been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2108 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No.( 
RL 1248 has been issued to the undersigned ‘ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw 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 

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

NOTICE is/hereby, given that Licence No. 
RL 1176 ha4 been issued to the undersigned 
to sell bfeer/ 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.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I<ąw at 281 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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 Alcoholic 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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 813 has been issued to the undersigned 
to rell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Graham Avanue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that Licence No. 
RL 4185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seetion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at • 440 17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LAN AHA N
440 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1328 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042—1046 Nostrand Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

MARGARET T. MULLIGAN 
(Mulligan’s Rest. & Bar)

J04&—1046 Jiostraad Aye,, Brooklyn N«. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL{ 5525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uudgr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 571 Park Ąvenue, Borough .of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY CARBONE
E71 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 8197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe apd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7201 5th Avenyę, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

JOHN M. SULLIVAN
7201 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiije 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 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 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
(McGough Bros.)

4301 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5468 has been issued to the undersigned 
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 is hereby given that Licence No. 
RL 922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
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)
4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 402 5th Avenue, B®ro,|Kh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN, INC.
402 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4304 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. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5173 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 
Taw at 1356 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE HILL
1356 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31.33 Cumberland Street, Borough of 
Brooklyn, Coutjty of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ 
31-33 Cumberland St., Brooklyn,’ N. Y.
NOTICE 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 No. 
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.

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 
Taw at 244 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 837—839 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SCHNEIDER’S LOBSTER HOUSE 
FRANK SCHNEIDER. Prop.

837—839 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
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 the Alcoholic Beverage Control 
I,aw 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, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeverAge Control 
Law at 923 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

UNITED TAVERN. INC.
923 E'ranklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NbTIGE is hereby given that Licence No. 
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
51 Kant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5490 has been ispuėd to that undersigned 
to sell hear. wiji® ąpd 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 ZĘIDAT
411 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 846 has beep Issued to th® undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Ęeverasfe Control 
Law at 1843 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to b® consumed 
on the premise?.

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 
Law at 666 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

THEODORE BARTH
666 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7063 has been, issued to th® undersigned 
to sell beer, win® 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. V1RBUKAS
277 Cjrujud St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
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 corisumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR 
EMPEROR’S TAVERN

253 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ,at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ 
ECKFORD GRILL

114 Nassau 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 under 
Section 107 of the Alcoholic Bever age Control 
Law at 63 York Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3219 has been issued to the undersigped 
to sell beer, wine 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 the premises.

KATHERINE SCOURBY 
AND LOUIS KOREAS 

(Bay Ridge Dining Room)
7110 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
ĘL 972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4221 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
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 issued) to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
haw at 8126 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

PETER O’GRADY
8126 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ląw 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 1297 haj< 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)
222-222A 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herqby given that Licence No. 
RL 1018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, win® and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 156 7th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

THOMAS ROACHE
156 7th Ave., Brocklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99 7th Avenue, Borough of Brook 
lyn. County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOHN QUIGLEY
99 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 371 7th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Avenue Tavern)

371 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5918 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2011 Fulton St. & 20 Somers St., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
2041 Fulton St. &
20 Somero St., 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 
bd 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 
Ditnias Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he 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 tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 399 Nostrand Ave. & 295 Putnam 
Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NVpEL & 
LOUIS LEVINE 
(Buckhorn Grill) 

899 Nostrand Ave.,
295 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4182' has been issued to the undersigned 
to 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, to 
be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, INC.
139 58th Street,
136 57th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No- 
RL 928 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Prospect Park, S. W., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bei consumed on the premises.

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beęr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4-5 Newkirk Pla?a a-k-a 600 E. 16 
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, td be consumed on tho premises.

I. A SALLE R. & F. Co., INC.
4-5 Newkirk Pla?a
A-K-A 600-2 E. 16th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 324 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevęrage Coutrpl Law 
at 691 Flatbush Ave., Bordugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
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 Beyerage Control Law 
at 42 Beard St., BorOugn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

SAMUEL JONAS 
(Willow Rest.)

42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 294. has beqji issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 166 Columbia St., Boroqgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcohojic Beverage Control Law 
at 32 Withers St., Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed on tho 
premises

ROSA BAMONTE 
(Wither’s Grill)

32 Withers St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 317 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 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

STEPHEN MAIDL 
(Steve’s Tavern)

206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 314 has been issued to thq 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 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
50 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2567 has been issued/ to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law *at 404 
Court St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PAUL MISTHOS & 
CHRISTIAN GRĮMBTLAS 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lhw 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.

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.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 788 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

ANTHONY ROSSI 
Rossi Food Products Co.

788 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 671 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
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.

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 70 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is 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 
at 112 Jackson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10T of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consunfe.l 
on tho 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 It,’.' of the AlcrI.olie Beverage Con
trol Law at 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consuiw d 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3252 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, wine and liquor at retail under 
Ssctiim i07 of the Ąlcohdic Leverage Con
trol Law at 65 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3203 has been issuoed to the undersigned 
to sell beer, win® and liquor at retail under 
Section J(»i of the AicoJ’oiio Beverage Con
trol Law at 383 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kinas, to b® consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section »07 of the A iccbvlic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

Frederick G. Kirschman 
Prospect Bar & Grill

154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that Licence No. 
RL 1267 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioq ,157 cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law ut 1224 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1Q7 of the Air: bciic Leverage Con
trol Law at 241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

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

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 V<7 pt the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

. VINCENT PĘLLĘGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyu, N. Y. U

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5797 baa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of .the A led olio B®verage 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 ia hereby given that Licence No. 
RL 868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho h <oho ic Beverage Con
trol Law at 1073 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

DOUGLAS JAMES
1073 Fulton St., Brooklyn, N. Y. R

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

S—H BAR & GRILL. INC.
1905 Church Aye., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the A.col olic Beverage Con
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. 
RL 1266 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seetion 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. 
RL 5509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcctri'ic Beverage Con
trol Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAR DELICATESSEN. INC. 
Star Cafe

408 Jay St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 41 79 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 <' the A'CohoHc Beverage Con
trol Law at 444 Myrtle Ave.—157-165 Waver
ly Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
WILKEN REALTY & OPERATING CORP. 
•144 Myrtle Ave., 
157-165 Waverly Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6621 has been imied to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the A cohr lie Beverage Con
trol Law at 915 Liberty Ave., Borough cf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES JOZJNO & TOM DORAN 
945 Liberty Ave , Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RI< 5 165 has been issuer' to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 >f t’>e Alcoholic Beverage Con
trol Law at 207 Bend Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise?.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seetion 197 of the Alcoholic 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

589 — 3rd Ave., Brooklyn, 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 
Sv-ction 197 of the A.'cohoiic Leverage Con
trol Law 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<A the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Ak'ihci.c Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TILLTAN 
Stanmark Tavern

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 485 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 563 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX WEINSTEIN 
Fourth Ave. Wines & Liquors

563 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

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

SAMUEL SIMON
1781 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 74 has been issued to the undersigned 
to sqll wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1870 — 86 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES CASAZZA
1870—86th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 848 has been issued to the undersigned 
to soli wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 266 Prospect Park West, Borough of 
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 Licence 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
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 717 has been issued -to the undersigned 
to soil wino & liquor, ąt retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevėrage Control Law 
at 5 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRACHTENBERG 
Remton Court Liquor Store

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 525 has been issued to the undersigned 
to soil wino & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
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
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 tho Alcoholic Beverage Cohtrol Law 
at 998 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kin^s, to bo consumed off the 
promises.

SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

^98 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 825 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control taw 
at 1247 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYDNEY H. ROSENSTEIN 
Homecrest Liquor Store

1247 Avenue U, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1009 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 9810 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK NAPPY
Canarsie Retail, Wine & Liquor Store 

9310 Avenue L, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 655 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 536 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises*

JOSEPHINE TRECCAYNOLI 
Palace Rest., Bar & Gri',1

536 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 557 has been issued to thq undersigned 
to sell beer and wine at retai] under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 667 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

JAMES JOSEPH ALBINO 
Trumpet Restaurant

667 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. R
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

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.
4500 — 2nd. Ave., Brooklyn, N. Y. B

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, ‘‘The Basics Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje fohnoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorių?

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU 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 vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir ga?zų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

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

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintfems 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 progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DĖL 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 mvdų; 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. Krautuvė atdara nuo 10 vaL ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

ra------------------------------------ ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179a------------------------------------ b

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
G raborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

....................... ................... .................................. ■



Šeštas Puslapis LAISVE Pirmadienis, Kovo 15, 1943

NewYorto^Ėž%fe?lnioi
Brookly nietis Japonų 

Belaisvėj
Vyriausybės pranešime iš 

kovo 10-tos skelbiama vardai 
346 kariškių iš armijos, laivy
no ir marinų, kurie paimti Ja
ponijos belaisvėn.

Tarpe paimtų ir patalpintų 
belaisvėn prie Taiwan randa
si brooklynietis Adolfas J. 
Raynis, sūnus Jeronimo Rai
nio.

Taipgi paskelbta vardai 107 
dingusių be žinios Europos ir 
Afrikos, taipgi pietinio Paci- 
fiko karo frontuose ir 236 din
gusių^ be žinios šiauriniame 
Atlantike. šiame sąraše yra 
38 iš New Yorko valstijos, vi
si kiti iš 41 skirtingų valstijų.

TARPŪETUVIŲ
Maspethiečiai Petruliai ga

vo laišką nuo savo sūnaus 
Bernardo, esančio italų belais
vėje. 

• • • “
Biruta Dobrovolskaitė ište

kėjo už Joseph Berlingeri. Su
tuoktuvės įvyko kovo 7-tos ry
tą. Biruta yra duktė Ch. ir 
Onos Dobrovolskiu, gyvenan
čių 194 Lincoln Ave., Cypress 
Hills.

Gatvekariui smarkiai truk-
telėjus, jame pavirto ir susi
žeidė maspethietė V. Valan- 
tiejienė. Randasi namie.

Seržantas Edward Rainis 
patekęs į japonų belaisvę Ba- 
taano mūšiuose.

Maspetho Lietuvių Piliečių. 
Kliubas turėjo iškilmes kovo 
6-tą išleistuvėms sepos ir pa
sveikinimui naujos valdybos.

Jurgis ir Antanina (Pa- 
žereckaitė) Bielskai susilaukė 
dukrelės.

Grįždama iš atostogų Flori
doj darban į Hartfordą, viešė
jo Brooklyne pas tėvus Aldo
na Kriaučiunaitė.

Moterys kliubietės ir mez
gėjos mažiau savaitės laiku 
pridavusios Raudonajam Kry
žiui $153 ir porą gražių kald- 
rų nuo savo organizacijos na
rių ir rėmėjų.

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 j mėnesi. 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 mėnesj. Gali atsiliepti vi
duramži pora. Kreipkitės: 276 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y. (60-62)
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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)

Reikalingas virėjas prie mažų or
derių, daugiausia padarymas sand
vičių. Lucky’s Bar, 15 Grand St. 
Ext., Brooklyn, N. Y. (62-64)

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 25 apartmentų namo, garu 
Šildomų. 5 kambariai gyvenimui ir 
alga. Nathan, 195 Vernon Ave., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bile die
ną savaitėje, rytais arba vakarais. 

(82-64)

Apsilankius Raud. Kryžiaus 
Centre Su Mus Moterimis

Kovo 11-tą moterys kliubio- 
tės, buvusios komisijoj rengi
mo baliaus Raudonajam Kry
žiui, pasikvietė mane i paly
dovus nuvežti baliaus pasek
mes tai įstaigai, šimtinę, ži
noma ir viena kuri iš komisi
jos būtų nuvežusios. Dalykas 
tame — baliuje jos gavo ir 
dvi gražias kaldras nuo cen- 
tralbrooklyniečių moterų, o su 
tomis jau sunkiau. Pamačius 
vieną įsiręžus tempiant pun
dą, antru kartu prašydintis 
būtų buvę nedrąsu, prie to no
rėjosi pamatyti centralinės R. 
K. įstaigos veikla, o tam da
bar buvo auksinė proga.

— Važiuojam! — atsakiau 
ir neužilgo mes jau buvom In- 
depentent linijos Jay St. sto
tyje, o iš ten už kelių, žings
nių nuo laiptų ir dailus Rau
donojo Kryžiaus būdingas — 
57 Willoughby St. Bildingą 
pažintum ir be antrašo, nes 
tarsi bitės nardo į bildingą ir 
iš jo uniformuotos ir neuni- 
formuotos moterys. Pasitaiko 
kelintuoju ir vyras, tankiausia 
kariškiai.

Įėjus vidun, jau klaidžiai! 
surasti, negu iš lauko. Jeigu 
ne informantai prie kiekvie
nų durų, per kokią valandą 
perklaikinėtum trukdydamas

susiradome. Labai mandagiai 
priėmė, o nuo čia jau prave
dė per visus skyrius — patik
rinimo sutarties, užrekordavi- 
mo atneštų daiktų, išdavimo 
kvito.

Didžiuma iš čion esančių 
šimtų visokių darbininkių yra 
liuosnorės darbuotojos. Jos 
praleidžia dalį dienos, tūlos 
po kelias valandas kas savai
tė, o kai kurios ir kas dieną. 
Mūsų nešulius užrekordavusi 
— liuosnorė taipgi. Jinai mus 
supažindino su vyriausia siu
vimo skyriaus vedėja, skaist- 
veide viduramže moterim, o 
paskui, jai nuėjus, su pagar
ba pasakojo, kaip jinai, būda
ma pasiturinti ir pačiose vir
šūnėse Raudonojo Kryžiaus 
įstaigoj, nepatingi dirbti. Ji
nai šiame liuosnoriame darbe 
dirbanti kas dieną, tarsi būtų 
dirbanti apmokamą darbą po 
boso priežiūra.

čia dirba turtingos ir bied- 
niokės, čiagimės ir sveturgi- 
mės moterys.

Mūsiškėms už šimtinę išduo
to kvito numeris 3796, o prieš 
porą dienų gautasis už pramo
goj surinktas aukas buvo No. 
3035. Tai reiškia, kad ne pil
nomis dviem dienomis per šią 
raštinę sunešta arti 800 davi-

Platus Vajus Rinkimui 
Drabužių

Aprūpinimui drabužiais ci
vilinių nuo nacių atkariautuo
se kraštuose, Rusijai Karo Pa
galbos įstaiga, New Yorke, 
pradėjo specialį vajų surinkti 
iš miesto gyventojų visus gali
mus gauti drabužius ir tuo 
tikslu pereitą ketvirtadienį 
virš tūkstantis liuosnorių rin
kėjų vaikščiojo po namus.

Kita tiek liuosnorių vaikš
čiojo po namus Brooklyne.

Svarbiausia1 duoti šilti ir 
šiaip jau dar stiprūs drabužiai 
— ploščiai, kostiumai vyrams 
ir moterims, suknelės, svede- 
riai suaugusiems ir vaikams.

Nacių apiplėšti žmonės ran
dami palikti tokiame baisiau
siame skurde, kad jie turi būti 
tuojau aprūpinami viskuo.

Lietuviškas Drabužių 
Centras

IJetuviškam drabužiams su
nešti ir taisyti centrui patalpa 
yra gauta ir neužilgo bus iš
taisyta ir atidaryta. Ji randa
si K.'ir O. Depsų name, 256 
Union Avė., kampas Scholes 
St., tik už mažo blokučio nuo 
Lietuviu Amer. Piliečiu Kliu- 
bo, taipgi visai arti Indepen
dent Linijos Broadway stoties 
ir BMT linijos Mewes St. sto
ties. Bus patogu atvežti pun
dus važiuojant į parengimus

Paskutinė Diena 
Taksam Mokėti

!■■■ I

Pirmadienis, kovo 15-ta, yra 
paskutinė diena pasimokėji- 
mui federally taksų, kuriuos 
moka kiekvienas pavienis, už
dirbęs ne mažiau 500 dolerių 
metams ir kožna pora, kurių 
bendros įplaukos siekė ne ma
žiau $1,200 per metus.

Pirmojo d i strik to raštinė, 
210 Livingston St., Brooklyne, 
bus atdara nuo 8 :30 ryto, ligi 
pusiaunakčio, šiame distrikte 
mokasi ne tik brooklyniečiai, 
bet taip pat Queens ir Rich
mond.

Antro distrikto raštinė, Cus
toms House, bus atdara nuo 
8 :45 ryto iki 8 :30 vai. vakaro. 
Į distriktą įeina Manhattan 
smailgalys (downtown) nuo 
23rd St.

Trečio distrikto raštinė, 110 
E. 45th St., atdara nuo 8:30 
vai. ryto iki pusiaunakčio. Į 
distriktą įeina aukštutinė dalis 
Manhattan nuo 23rd St.

New Yorko daržininkam gal 
prisieisią dalintis špatais (lo-‘ 
petomis) viens su kitu, nes 
naujų gal nebūsią visiems po 
viena, v

Pagrobta Kūdikis
Pereito penktadienio popie

tį Mrs. Margare.t Sardenia pa
statė vežimėlį su vieno mėne
sio amžiaus dukryte prie pat 
durų savo apartmento ir pati 
ruošėsi stuboj. Po kiek laiko 
durysna pasibaladojus rausva- 
plaukė moteriškė, pastebėda
ma jai, kad jos kūdikis ran
dasi šešėlyje. Ji pasisiūlė nu
vežti kūdikį tolėliau ir pasta
tyti saulėj. Motina sutikus.

Už kiek laiko motina suma
nė kūdikį įnešti stubon. Veži
mėlį ji radus tolokai nuo na
mų — tuščią. Persigandus, ji 
tuojau pranešė policijai ir pra
sidėjo jieškojimas, bet iki vė
lumos kūdikio nerado.

Motiną ypatingai išgązdino 
tas nuotikis, kadangi toj pa
čioj susiedijoj sausio 9-tą din
go 5 mėnesių kūdikis Edelia

Torres, kurios dingimas ir da
bai’ tebėra neišaiškintas. Abi 
šeimynos yra biednos — Tor
res portorikiečiai o Sardenia 
—filipiniečiai. Mrs. Sardenia 
gyvena 65 W. 104th St., skle- 
piniame apartmente.

LIETUVIAI, pamatykite 

"Hitlerio 
Vaikus”

PARAMOUNT THEATRE ir DĖKOKITE 
UŽ TAI, KAD JŪSŲ VAIKAI AMERI
KIEČIAI NIEKADOS NEBUS AUKLĖ
JAMI MIRČIAI PAGAL KOKIO BEGAL 
LEŠTINGO DIKTATORIAUS JSAKYMĄ. 
Pamatykite “HITLER’S CHILDREN" 
(Hitlerio Vaikus), kad patirt, dėl ko 
Jungtinės Tautos kariauja. Drama ir vi
dujinė kova, kuomet meilė moteries ir 
meilė žmonijos nuplėžia užkartos tamsy
bės užlaidą ir sudaužo pamiSėlio nukaltus 

ir JO SCENOJE!—XAVIER CUGAT 
retežius. ORKESTRAS ir dar įdomybė, 

HENRYYOUNGMAN.

PARAMOUNT

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.

MacARTHUR į™™-
TUNISIJOS
PHINI TOS Pirmoji Moteris Kalba vninuvj 20,000 New Yorke 
inTĄJ IT Pačios siunčiamos Italijon* * .ft Ethjopijos

RAUDONASIS KRYŽIUS
Pradeda Didžiausią Savo
Vajų Istorijoj

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

EH/IDAOQV newsreel theatre ItlUHUU I BROADWAY & 46 ST., N. Y.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 1 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

žmones. Viskas padalinta į 
skyrius. Čia siuvinių, ten mez
ginių, dar kitas bandažų ir ki
tokių reikmenų, kitur aukų 
priėmimo, dar kitur išdavimo 
medžiagų rinkliavoms skyriai. 
Trečio aukšto didelis kraštas 
užimtas r a š t i nei, desėtkai 
mašinėlių kliksi. Pasižiūri ir 
nežinai pas kurią eiti. O mums 
reikia dviejų skyrių — siuvi
nių ir pramogų. Tačiau dėka 
apsukriom informantėm greit

nių. Kitose miesto dalyse ir
gi veikia toki centrai. Miesto 
gyventojai atlieka savo dalį 
sukėlime $125,000,000 Raud. 
Kryžiaus šių metų darbui. 
Mes, lietuviai, irgi prisideda
me.

Kas dar norėtų paaukoti, 
galėtų tai padaryti ir Laisvės 
raštinėj ar per kliubietes. Au
kotojas gaus R. K. kvitą ir 
ženklelius atlapui ir langui.

Rep.

ar į mitingus Pil. Kliube ar 
Laisvėj. Centrą steigia Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliubas 
ir mezgėjos, padedant to dar
bo rėmėjams iš visų organiza
cijų.

Kas jau turite sudarę pun
dus, galite atvežti ir dabar, 
Depsai pasižadėjo juos priim
ti ir išduoti kvitą už atneštus 
drabužius. Po atidarymo cent
ro kas vakarą jame bus komi
sija. Kliubiete.

Scena is inmos i ruc. Ivik. n i i, rodomos Roxy
Teatre, New Yorke.

Tūkstančiui Produktų 
Uždės Lubas

Kainų Administracija perei
tą penktadienį paskelbė, kad 
tūkstančiui įvairiausių maisto 
produktų uždedama lubinės 
kainos ir jos būsiančios įves
tos už apie mėnesio laiko. Jos 
bus visam miestui su apylin
kėmis vienodos ir pakeičiamos 
tik vyriausybės paskelbimu.

Tos sistemos smulkmenos 
dar nepaskelbtos, tačiau ma
noma, kad bus panaši siste
ma, kaip kiaušinių kainų nu
statymui. Einant taja sistema 
urmu parduotuvėms leidžiama 
imti tik tam tikra vienoda 
kaina. Mažiausia parduodan
čioms krautuvėms užleidžiamą 
didesnis pelno nuošimtis, po 
daug išparduodančioms ma
žesnis, sudarant sąlygas vi
siems pardavinėti maždaug 
vienoda kaina.

Kaip dabar veikia kainų 
sistema, kainos vienoj vietoj

gali būti ir yra daug skirtin
gos nuo kitų, kadangi aukš- 
čiausia-lubinė kaina nustato
ma pagal to, kiek ta krautu
vė seniau ėmė už tą patį daik
tą tam tikrą nustatytą dieną.

Mėsos Nesulaikys 
Pirm Padalinimo

Vyriausybės įstaigos prane
ša, kad mėsos pardavinėjimas 
nebus sulaikytas pirm įvedant 
padalinimą, kuris prasidės šio 
mėnesio 29-tą.

Po kiek punktų reikės duo
ti už kiekvieną mėsos, sūrio, 
sviesto ar aliejaus pirkinį, ne
būsią paskelbta pirm kovo 22- 
ros.

' Teatrų vedėjams ir spaudos 
agentams Karo Darbo Taryba 
leido pakelti algas nuo 10 iki 
15 nuošimčių.

New Yorko miesto majoras 
gavo sveikinimus nuo Giraud 
ir De Gaulle už surengimą 
“Freedom of France” apvaikš- 
čiojimo.

Plėšikai Pasipelnė

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rhelngold Ea;tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ i

Juozas Zeidat
; Savininkas

: 411 Grand St. Brooklyn
VWWWWWWWX/WWWWWWWVWW ,

Trys plėšikai pereito penk
tadienio rytą pačiupo iš šapos 
raštinės, 2514 White Plains 
Ave., Bronxe, $816 algų pini
gų. Po to, dar didesniam api
plėštųjų pykčiui ir nepatogu
mui, pabėgo šapos vedėjo ma
šinoj.

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

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

----- -------------------------------------------------------------

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

f

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Brooklyne

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams 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 Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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. BROOKLYN, N. Y
IOMOHOUOi iOllOMOilftUOiWiOiiOMOiWiOilOl IQi >01 >Oi >Oi iftl IQUAUOI IQr

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 
Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




