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Oficialiai žiema baigiasi ry
toj, kovo 21 d. “Neoficialiai” 
ji dar kai kur tūlą laiką tęsis. 
Tęsis šiauriniame Rytų Fron
te, tęsis ir Jungtinių Valstijų 
šiaurinėje pusėje.

Po biskelį žengiame į pava
sarį. Dienelės darysis ilgesnės 
už naktis, saulelė pasikepęs 
aukščiau; visa gamta atgims; 
žemė pradės žaliuoti ir farme- 
riai imsis už plūgų.

Deja, ir šiemet pavasario 
mes laukiame ne taip, kaip 
laukdavome kitados — taikos 
metu. Ir šiemet, kaip ir per
nai, mes laukiame pavasario, 
nuolat klausdamiesi: “Kada 
jis bus atidarytas?...” Aiš
kiau : “Kada bus atidaryta8 
antrasis frontas Europoje?”

Mes žinome, jog prieš mū
sų kraštą ir visas Jungtines 
Tautas stovi herkuliški darbai, 
dideli žygiai,—žygiai, kuriais 
mes turime sunaikinti plėšrųjį 
priešą, fašistinę Aši.

Afrikoje, šiuos žodžius ra: 
šant, prasidėjo kariniai veiks
mai — didesni veiksmai. Gal 
neužilgo ten bus priešas su
muštas. Kai kurie spėja, kad 
nebetoli toji valanda, kurią 
priešas bus pradėtas mušti ir 
vakarų Europoje.

Būtų gerai, jei taip būtų!
Amerika praneša, kad Dė

dės Šamo kariuomenėn tapo 
paimtas lietuvis rašytojas, An
tanas Vaičiulaitis.

Pastaruoju laiku jis redaga
vo katalikų leidžiamą Studen
tų Žodis žurnalą.

Tenka Antanui palinkėti 
sveikatos, drąsos ir ištvermės 
kovoti prieš mūsų bendrąjį ne
prietelių—fašizmą!

žymėdama apie A. Vaičiu
laičio išėjimą kariuomenėn, 
Amerika pastebi: “Tai pirmas 
šiame kare Amerikos lietuvių 
laikraščių redaktorius — ka
rys.”

Amerikos redaktorius, tur 
būt, pamiršo, kad šiuo metu 
Dėdės Šamo kariuomenėje tar
nauja Jonas Ormanas, Tiesos 
angliškojo skyriaus redakto
rius ir hęndrai lietuvių spau
dos bendradarbis; taipgi Juo
zas Sakalas, — Vilnies angliš
kojo skyriaus redaktorius. 
Abu gabūs žurnalistai.

Beje, Juozas Sakalas ne tik 
gabus žurnalistas, — jis pui
kus ir kovotojas: kariavo prieš 
fašizmą Ispanijoje ir ten jam 
buvo sužeista ranka. Tačiau, 
nepaisydamas to, Sakalas įsto
jo Dėdės Šamo kariuomenėn 
fašizmui mušti.

Be šių, dar tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėj Petras Juk- 
nys, buvęs Vienybės redakto
rius.

Naujienos bando įtikinti sa
vo pasekėjus, būk sušaudytie
ji SSSR du menševikai Hitlerio 
agentai — Erlichas ir Alteris 
— buvę “Sovietų Sąjungos 
draugai. . .”

Jie, matyt, buvo toki drau
gai, kaip p. Grigaitis. O Gri
gaičio draugiškumas Tarybų 
Sąjungai tokis: Kai Hitleris 
užpuolė Tarybų Sąjungą, tai 
Grigaitis ragino Ameriką ir 
Angliją kariauti ne prieš Hit
lerį, bet prieš Stalino vyriau
sybę, nes, girdi, kai Hitleris 
Tarybų Sąjungą užkariaus ir 
ten “demokratiją įsteigs,” tuo
met Amerikai ir Anglijai bus 
negražu, — Hitleris visą kre
ditą nusineš!. . .

Arba dar taip galima pasa
kyti : Erlichas ir Alteris buvo 
toki Tarybų Sąjungos draugai, 
kaip Tanneris, Mannerheimas, 
na, ir pats Hitleris!

Kai kurie mano, būk Erli
chas ir Alteris negalėję tar
nauti Hitleriui, nes jiedu bu
vę žydų tautybės.

Bet jūs pasikalbėkit dėl to
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AMERIKIEČIAI VEJA NACIUS TOLYN ATGAL TUNISIJOJ
Amerikos Bombanešiai Vėl AMERIKOS KARIUOMENE0 Sovietai Atremia Atakas

UŽĖMĖ EL GUETTAIUAtakavo Vokietiją ir 
Laimėjo Oro Mūšį

Amerikos Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 18. — Amerikinių karo jėgų prane

šimas:
Didele grupė Jungtinių Valstijų Lekiančių Tvirtovių 

ir Liberator bombanešių daugmeniškai atakavo vokie
čių submarinų stovyklą ir jų statymo kiemus Vege- 
sacke, šiaurvakarinėje Vokietijoje, dienos laiku šian
dien.

Oras buvo giedrus ir daugeliu bombų pataikyta į 
fabrikinius kiemus-prieplaukas, kur daugiausia yra sta
toma ir taisoma submarinai.

Vokiečių lėktuvai smarkiai pasipriešino ir daugelis 
jų tapo sunaikinta bei sužalota.

Du iš mūsų bombanešių negrįžo.

WASHINGTON, kovo 18. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas:

Kovo 16 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai (kartotinai) 
atakavo japonų įrengimus ir lėktuvus Kiskos saloje (va
kariniuose Aleutuose):

Iš ryto mūsų didieji ir vidutiniai bombanešiai, remia
mi savo lėktuvų kovotojų, bombardavo svarbiausią ja
ponų stovyklų sritį ir jų submarinų stotį. Buvo patai
kyta bombomis į abidvi sritis.

Popiet astuoni mūsų lėktuvai kovotojai kovėsi su aš- 
tuoniais japonų lėktuvais. Du priešų lėktuvai tapo nu
šauti žemyn ir tiirbūt dar du sunaikinti.

Vėliau popiet mūsų bombanešiai ir lėktuvai kovoto
jai vėl atakavo japonų submarinų stotį ir kitus įrengi
mus; sukėlė didelį gaisrą stovyklų srityje.

Dar vėliau po pietų grupė mūsų vidutinių bombanešių 
vėl atakavo japonų submarinų stotį ir bombomis pa
taikė į ją. , ;

PIETINIS RAMUSIS, VANDENYNAS
Didieji mūsų bombanešiai Liberatoriai naktį kovo 16- 

17 šiek tiek atakavo japonų pozicijas Mundoj ir Viloj,' 
vidurinėse Saliamono salose, ir Kahili ir Ballale, Short- 
land salos srityje. Pasekmės nepastebėtos.

PANAIKINA 220,000 ŽYDŲ PILIETYBĘ 
ŠIAURINĖJE FRANCŪZŲ AFRIKOJE

šiaur. Afrika. — Genero
las Giraud, aukščiausias 
francūzų valdovas Šiaurinė
je ir Vakarinėje Afrikoje, 
panaikino 1870 metų įsta
tymą, kuris visiems Alžyri- 
jos žydams pripažino Fran
ci jos pilietybę, bet arabams, 
mahometonams abelnai ne
davė tos pilietybės. Ta- 
čiaus, paskiri arabai, pagal 
tą įstatymą, galėjo prašyti 
ir gauti Franci jos pilietybę 
šitokiomis sąlygomis: ara
bas - mahometonas turi iš
sižadėti daugmoterystės 
(poligamijos), turi mokėt 
skaityti ir rašyti ir būti 25 
metų amžiaus ar daugiau.

Atšaukdamas tą įstaty
mą, gen. Giraud pareiškė, 
kad Francūzų šiaurinėj Af
rikoj yra 8 milionai arabų 
ir tik 220 tūkstančių žydų; 
todėl jis negalįs pripažinti 
žydams platesnių teisių, ne
gu arabų dauguomenei, nes 
tai, girdi, kiršina arabus 
prieš žydus. Todėl jie esą 
dabar sulyginami.

Teigiama, jog nuo šiol

su padoriais žydais, tai jie 
jums atsakys daug maž taip:

— Niekšų yra visose tauto
se ir gerų žmonių yra visose 
tautose. Žydų tautybes buvo 
ir Trockis ir Zinovjevas. . .

Taip, niekad klausimo neiš- 
riši, jei žmones spręsi pagal 
tautas.

kiekvienas žydas,, kaip ir 
arabas, turės paskirai pra
šyt sau pilietybės, kuri bū
sianti lygiomis sąlygomis 
teikiama žydams, kaip ir 
arabams.

Šiuom įsakymu lieka tuo 
tarpu atimta pilietybė iš vi
sų tengimių žydų, buvusių 
iki šiol piliečiais pagal 1870 
metų įstatymą.

INDĖNU “ŠVENTASIS” 
NUSMERKTAS MIRTI

Karachi, Indija. — Karo 
teismas nusmerkė mirtin 
indėnų mahometonų Hur 
gentės “šventąjį” — Pirą, 
kurio vadovybėje, kaip kal
tinimas sako, jie ardę trau
kinius, varę sabotažą, žudę 
tam tikrus žmones ir ruo- 
šęsi karui prieš Anglijos ka
ralių ir vietinį indėnų kuni
gaikštį, pripažintą anglų 
valdžios.

Ta vadinama Hur “tero
ristų” gentė veikė iš savo 
tvirtovės “Golden Kot”, tu
rinčios 60 pėdų aukščio ir 
12 pėdų storio sieną aplin
kui. Tvirtovėje jie buvo pri
sikrovę maisto ir kitų reik
menų.

Sovietai dar pažygiavo 
artyn Smolensko ir Starajos 
Russos.

šiaur. Afrika, kovo 19. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
mene, užėmus Gafsą, nužy
giavo dar 14 mylių pirmyn 
ir atėmė iš vokiečių ir ita
lų EI Guettar miestelį, pie
tiniai - viduiįnėje Tunisijo- 
je. Tokiu būdki amerikiečiai 
per dvi dienus numaršavo 
44 mylias pirmyn, ir dabar

REIKĖTŲ ATAKUOT AŠĮ 
EUROPI I J, SAKO GIRAUD

Alžyras. — Jeigu talki
ninkai įsiveržtų į pietinę 
Europą prieš vokiečius i r 
italus, tuomi būtų pasiekta 
“neapsakomai didelių pa
sekmių,” pareiškė generolas 
Giraud, civilis ir karinis 
francūzų k o m a n d ierius 
šiaurinėje ir Vakarinėje 

Afrikoje.
Jis tvirtino, kad Vokieti

ja negalėtų atsilaikyti ka
re per sekamą žiemą.

Naciai Truputi Įlaužė 
Charkovo liniją

Maskva, kovo 19. — Vo
kiečiai, sutelkdami didelius 
būrius savo .tankų, motori
zuotų pėstininkų ir orlai
vių smigikų, šiek tiek įlau
žė Sovietų liniją viename 
punkte, 28 mylios į pietų ry
tus nuo Charkovo.

Bet raudonarmiečiai at
mušė visus kitus priešų 
šturmavimus toj srityj.

Dieną-Naktį Amerikie
čiai Atakavo Italiją
Cairo, kovo 19. — Ame

rikos bombanešiai vakar 
dieną ir naktį atakavo Ne
apolio uostą ir pramonės 
miestą, Italijoj. Padarė di
delių nuostolių.

Priešu Skelbimas
(čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)
Naciai per Berlyno radiją 

gyrėsi, būk jie atėmę iš So
vietų Bielgorod miestą su 
geležinkelio stočia, apie 35 
mylios į šiaurius nuo Char
kovo.

Niekas nepatvirtina šio 
priešų skelbimo.

Priešiški Sveturgimiai Kon
centracijos Stovyklose

Washington. — Nuo ka
ro pradžios tarp fašistų 
Ašies ir Jungtinių Valsti
jų iki šiol buvo areštuota 
viso 4,163 vokiečiai, japonai, 
italai ir kiti priešingi Ame
rikai fašistiniai sveturgi
miai. 1,151-naš iš jų yra 
lygtinai paliuosuoti, o kiti 
tebelaikomi koncentracijos 
stovyklose.

vejasi fašistus dar tolyn, 
linkui uosto miesto Gabes, 
kuris stovi už 72 mylių nuo 
EI Guettaro.

Amerikos artilerija ir or
laiviai taip išdaužė Gafsą ir 
EI Guettarą, kad hitlerinin
kai beveik be pasipriešini
mo pabėgo iš tų miestų.

Gen. Giraud, tarp kitko, 
sakė: Vichy Francijos val
džia “yra vokiečių valdžia”, 
o tokia valdžia tuojau iš
nyktų, kai tik francūzų ar
mija iš Šiaurinės Afrikos 
įsiveržtų į Franci ją.

Jis atsišaukė į Ameriką ir 
Angliją tinkamai apgink- 
luot 300,000 francūzų ka
riuomenės, esamos jo žiny
boje.

Eden Sako: Dar Per- 
anksti Daryt Galutinus 

Planus Taikai
Washington. — Anglijos 

užsienio reikalų ministeris 
Anthony Eden turėjo pasi
tarimą pokariniais taikos 
klausimais su svarbiaisiais 
kongreso komitetais ir auk
štais prez. Roosevelto val
dininkais. Jis sakė, jog da
bar būtų dar peranksti 
išdirbt perdaug smulkme
niškus planus dėlei tarptau
tinių reikalų sutvarkymo po 
karo; dabar, esą, galima 
priimt tiktai bendrą, apla
mą planą taiką palaikyti ir 
kelią pastoti kariniams už
puolikams ateityje.

Prancūzu Guiana Eina 
Su Generolu Giraud
Cayenne, Francūzų Guia

na. — Francūzų Guianos 
vyriausybė pareiškė ištiki
mybę generolui Giraudui, 
francūzų valdžios galvai 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Afrikoje. —Francūzų Guia
na \-yra Francijos kolonija 
šiauriniai - lytiniame kam
pe Pietų Amerikos.

JAPONIJA BIJO AMERIKIE
ČIŲ ĮSIVERŽIMO

Tokio, kovo 19. — Japo
nijos radijas įspėjo gyven
tojus, jog karą laimės tie, 
kurie turės viršenybę ore 
ir jūroj, ir sakė, kad ame
rikiečiai ir anglai gali įsi
veržt į pačią Japoniją.

Burmoj anglai, pirmiau 
pasitraukę truputį atgal į 
naujas linijas, dabar vėl at
muša japonų atakas.

Charkovo Srity; Grumiasi 
Artyn Smolensko

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 19. — Vidunaktinis Sovietų radijo 

pranešimas:
Barents Jūroje (šiaurėje) sovietiniai laivai nuskandi

no priešų transporto laivą 6,000 tonų įtalpos.
Vakariniame fronte mūsų kariuomenė vedė ofensyvo 

mūšius ir užėmė tam tikrą skaičių apgyventų vietų, o 
tarp jų ir Izbeškovo miestą, apskričio centrą su gele
žinkelio stočia.

Vokiečiai įnirtusiai priešinasi ir kai kuriuose sekto
riuose daro kontr-atakas.

Į pietus nuo Igorjevskajos, vokiečių pėstininkų divi
zija su 15 iki 20 tankų ir keliomis artilerijos ir mortirų 
baterijomis mėgino sulaikyti sovietinę kariuomenę nuo 
žygiavimo pirmyn. Mūsų kariuomenė per įtūžusias kau
tynes sulaužė hitlerininkų pasipriešinimą. Priešai pra
rado daug karių ir įrengi mų.

Į pietus nuo Bielyj mūsų kariuomenė toliau išvystė 
savo ofensyvą ir užėmė kelias apgyventas vietas. Sovie
tų tankistai ir motorizuoti pėstininkai užėjo šonan vie
no stipraus priešų punkto ir po trumpo mūšio nušlavė 
vokiečių garnizoną, kuris atsisakė sudėti savo gink
lus.

čugujevo srityje (į pietų rytus nuo Charkovo) mūsų 
kariuomenė vedė karštus mūšius prieš vokiečių tankus 
ir motorizuotus pėstininkus. Vokiečiai nuolat ir be per* 
traukos daro kontr-atakas prieš mūsų kariuomenę, 
stengdamiesi atgriebt savo prarastas pozicijas. Visos 
jų atakos buvo atmuštos su sunkiais priešams nuosto
liais. t

UNIJŲ VADAI PHILADELPHIJOJ IR BUFFALOJ 
REIKALAUJA ANTRO FRONTO

Philadelphia, Pa. — Pir
mininkas čionaitinio Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijų centro, Joseph Mac- 
Donough per radiją ragino 
Ameriką ir jos talkininkus 
įsiveržt Europon ir “nu- 
šluot hitlerizmą nuo žemės 
veido.”

MacDonough atstovavo 
Jungtinį Darbininkų Komi
tetą, kuriam priklauso Dar
bo Federacijos ir CIO uni
jos ir Geležinkeliečių Bro
lijos.

Buffalo, N. Y.— šio mie
sto CIO darbo unijų taryba 
išleido pareiškimą, kuriame

Nauji Sumanymai prieš 
Uniijistus Darbininkus
Washington. — —Kong- 

resmanas Smith iš Virgi
nijos įnešė sumanymą už
draust unijoms statyt dar
bininkus į tokias pareigas, 
kurias kompanijos atranda 
nereikalingomis ir vadina 
“pūkų patalų gulyklomis.”

Šis įnešimas taip pat rei
kalauja užgint samdytojams 
turėti bet kokių reikalų su 
unijomis, kurios į savo na
rius priima formanus, arba 
darbvedžius.

PIRMAS KANADOS ATSTO
VAS SOVIETU SĄJUNGAI
Maskva. — Atvyko dar 

pirmas Kanados atstovas 
Sovietų Sąjungai, L. D. Wil- 
gress. Jis tarėsi su užsie
nių reikalų komisaru Molo
tovu ir žadėjo paskiau pasi
matyt su Stalinu. 

reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija atidary
tų antrą frontą prieš Hit
lerį Europoj dabar, tuojau. 
Miestinė CIO unijų taryba 
taipgi ragino Ameriką at
šauki savo ambasadorių ad
mirolą Standley iš Maskvos, 
kaipo kenksmingą šios ša
lies reikalams.

Didelis New Yorko Raš
tinių Tarnautojų Unijos 
skyrius įspėjo Amerikos 
valdžią prieš elementus, ku
rie sabotažuoja karines 
pastangas, siekiančias ant
ro fronto prieš fašistų Ašį 
Europoj.

Amerikos Bombanešiai 
Sumušė Spiečių Vo

kiečių Lėktuvų
London. — 75 iki 100 na- 

ęių lėktuvų kovotojų dieną 
atakavo didžiuosius Ameri
kos bombanešius, kurie ple
škino Vegesacką, nacių sub
marinų statyklų centrą, arti 
Bremeno, šiaurvakarinėje 
Vokietijoje.

Bet amerikiečių bomba
nešiai, be jokių kovos lėk
tuvų kaipo palydovų, laimė
jo oro mūšį, nušaudami že
myn daug priešų orlaivių, o>. 
savo prarasdami tik du 
bombanešius.

Talkininkų bombanešiai 
atakavo 14-ką japonų kari
nių punktų New Guinea ir 
kitose salose, Australijos
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Visftę Naikina
Iš Maskvos praneša, kad Hitlerio raz- 

baininkų armija organizavo specialius 
skyrius viską nakinti, kada Raudonoji 
Armija juos priverčia trauktis. Raudo
noji Armija suėmė Vokiečių Pėstininkų 
337-tos Divizijos komandieriaus įsaky
mą, kuris skamba:

“Atsitikime, jeigu busime priversti 
trauktis, tai naikinkite miestus, sodžius 
—viską deginkite!”

Ir tam niekšiškam darbui hitlerininkai 
yra organizavę specialius būrius. Kiek 
jie nesuspėjo išvogti ir į nacių Vokieti
ją išvežti, tai bėgdami stengiasi sunai
kinti.

Žinoma, jie negalėjo sunaikinti tokio 
miesto, kaip Charkovas, kada prieš mė
nesį laiko iš ten buvo išvaryti. Bet Viaz- 
moj, Gžatske, Rževe jie nepaliko nei vie
no namo sveiko. Mažesnius miestelius su
lygina su žeme. Galvijus ir mašineriją 
išgabeno į Vokietiją.

Tai darbai, kuriuos tegali atlikti tik 
didžiausi barbarai!

Naciai Apiplėšė Latviją
P. Plesums patiekė žinių, kaip hitleri

ninkai apvogė ir-apiplėšė Tarybų Latvi
ją. Į Latviją jie atsibaladojo 1941 me
tais, veik tuo pat kartu, kaip ir į Lie
tuvą.

Vokiečiai grobė fabrikų užbaigtus dir
binius ir vežė į Reichą. Paskui pradėjo 
į Vokietiją gabenti žaliadaikčius. La
biausiai naciai plėšė vilnonius drabužius 
ir šiltus apsiavus. Nacių laikraštis Re- 
valer Zeitung paskelbė: “kas neatiduos 
kailinių, tai bus sušaudytas.”

Hitlerininkai atėmė iš latvių galvijus 
ir išsivarė į Vokietiją. Vien mėsos išve
žė 20,000 tonų. Kur paliko karves, tai 
latviai pieną turi pristatyti į tam tikrus 
nacių centrus. Valstiečiui nevalia nei la
šelį pieno pasilikti. Miškus kerta ir veža 
į Vokietiją.

Tas yra Latvijoj, tas patsai ir Lietu
voj, Lenkijoj įr kituose Hitlerio paverg
tuose kraštuose. Ir juo ilgiau ten bus 
budeliški hitlerininkai, tuo daugiau nu
kentės žmonės. Jeigu greičiau bus ati
darytas prieš Hitlerį antras frontas Eiu- 
ropoj, tai ne vien mes karą išlaimėsime 
su mažiau aukų, bet ir pavergtų kraštų 
gyventojus greičiau išlaisvinsime, jų 
tarpe ir Lietuvą. Kas priešinasi atidaryti 
antrą frontą, tas nori, kad Hitlerio raz- 
baininkai ilgiau smaugtų Lietuvos, gy
ventojus.

Sovietą Mokslininkai ir 
Epidemijos

Užpereitą žiemą Hitlerio armiją 
smaugė karštligė ir kitos limpančios li
gos, Ligos buvo išsiplatinę Lietuvoj, Lat
vijoj, Lenkijoj, bet tos nelaimės išvengė 
Sovietų Sąjunga.

Sovietų Sąjungos mokslininkai pajėgė 
padaryti tiek didelių išradimų medici
noj, kad jie galėjo ir gali pastoti kelią 
beplintančioms ligoms.

Anthony Edenas Washingtone
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų 

ministeris Anthony Eden šiuo metu yra 
mūsų krašte. Jis čia atvyko, žinoma, ne 
svečiuotis, bet spręsti tam tikrus poli
tinius klausimus, atsieit, tarptautinius 
klausimus.

Vienas radijo komentatorius andai 
gan teisingai apibrėžė: “Churehillas rū
pinasi karo reikalais. Edenas — taikos 
reikalais. Churehillas rūpinasi, kaip 
greičiau išlaimėti karą, o Edenas — kaip 
geriau suderinti tarptautinius santykius, 
kad po to, kai fašistinė Ašis bus su
mušta, būtų galima laimėti pastovesnė 
taika.

Be abejo, šitoje definicijoje yra tie
sos.

Ponas Edenas yra gabus diplomatas ir 
reikia pasakyti, kad iki šiol jis buvo gan 
pažangus. Jei Edeno politika būtų bu
vusi pravesta (kai jis kadaise buvo Ang
lijos ministerijoj) Chamberlainui viešpa
taujant, tai šiandien turbut karo netu
rėtume. Edenas visuome laikėsi už tai, 
kad palaikyti glaudžius santykius su Ta
rybų Sąjunga. Jis istovėjo už tai, kad 
suvaldyti Hitlerį ir jo sėbrus. Jis stovė
jo už tai, kad demokratiniai kraštai teik
tų pagalbos Ispanijos respublikai, kai 
ji kovojo prieš fašistus, prieš Hitlerį, 
Mussolinį ir Franko. Deja, Edenas tuo
met buvo mažumoje. Jis buvo priver
stas iš ministerių kabineto pasitraukti 
ir palikti Anglijos politiką vairuoti mu- 
nichmenams, tokiems, kaip Chamberlai- 
nas, Halifaxas ir kiti, kurie vos visiškai 
nepražudė Anglijos, mierydarni pražu
dyti Tarybų Sąjungą.

Po to visko, be abejo, Edenas šian
dien jaučiasi stiprus ir jis puikiai žino, 
kad, norint laimėti karą ir po karo— 
taiką, reikia palaikyti glaudžius ryšius 
su Tarybų Sąjunga. Edenas ten buvo ka
daise nuvykęs ir tarėsi su Tarybų Są
jungos vyriausybės pareigūnais,— prem
jeru Stalinu, užsienio reikalų komisaru 
Molotovu, prezidentu Kalininu ir kitais. 
Po tų pasitarimų tarp Anglijos ir Tary
bų Sąjungos buvo sudaryta 20 metų su
tartis, kurioje aiškiai nusakoma, kad 
abi šalys turės kooperuoti, veikti išvien 
taikos palaikymui, pasaulio sutvarkymui.

Taigi dabartinis Mr. Edeno vizitas 
Amerikoje, be abejo, turi vieną ir patį 
didžiausį tikslą: pasitarti su prezidentu 
Rooseveltu ir jo padėjėjais, pasitarti su 
Tarybų Sąjungos ambasadoriumi, Litvi- 
novu, pasitarti su Chinijos ambasado
riumi ir kitais diplomatais dėl pokarinės 
Europos ir viso pasaulio atstatymo. Tai 
svarbi misija, nepaisant to, kad priešas 
dar nėra sumuštas. Juo aiškiau ir drau
giškiau tam tikri dalykai bus išaiškinti 
dabar, tuo bus geriau, kai teks taika 
daryti.

Tūli lietuviški pro-naciai pradėjo ra
ginti žmones priimti rezoliucijas ir siųs
ti Edenui, kad jis padarytų Lietuvą 
‘“nepriklausomą.” Kokia tai yra pas 
tuos žmones menkysta! Edenas padarys 
Lietuvą tokia, kokios nori lietuviški Hit
lerio garbintojai!

Mes patariame padoriems amerikie
čiams lietuviams neklausyti tų ponų siū
lymų, jokiomis rezoliucijomis reikalų 
nedrumsti. Mes patariame vengti save 
kvailiais pasistatyti.

Lietuvos reikalai reikia palikti patiems 
Lietuvos žmonėms spręsti, o šiandien 
kiekvienam iš mūsų tenka daugiau dirb
ti, daugiau remti mūsų krašto karines 
pastangas, remti Raudonąją Armiją 
(kurioje veikia lietuviški pulkai) ir da
ryti viską, kad juo greičiau hitlerizmas 
būtų sutriuškintas. Nes tik tuomet, kai 
hitlerizmas bus sutriuškintas, kai Lie
tuva bus išlaisvinta, Lietuvos žmonės, 
būdami laisvi, galės savo reikalus tvar
kytis, kaip jie nori.

Tie ponai, kurie šiandien ir vėl šūka
loja apie rezoliucijas, matyti turi tiks
lą: jie nori nukreipti Amerikos lietuvių 
visuomenės dėmesį nuo karo .pastan
gų rėmimo į kvailą politikavimą, ken
kiantį Jungtinių Tautų karinėms pa
stangoms.

Vengkite to!

Washingtone Laukia Įvykių
Kada Washingtone lankosi Anglijos 

užsienio ministeris A. Eden, tai kores
pondentai mano, kad greitoj ateityj tu
rės įvykti šie dalykai: (1) Rooseveltas 
pasimatys su Juozu Stalinu. (2) Admi
rolas Standley bus atšauktas iš Sovietų 
Sąjungos, nes jis rleatstovauja vyriausy
bės nuomonę. (3) Antras frontas bus 
atidarytas ir (4) Finliandijos fašistų 

valdžiai Amerika paskelbs karą.

ffutf 
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ALDLD Knyga ir Duoklės
Šių metų Literatūros 

Draugijos knyga —Didysis 
Lietuvių Tautos Priešas jau 
ant pusės atspausdinta. 
Centro Komitetas deda pa
stangų, kad sekamą mėnesį 
knyga būtų gatava.

Ji bus gatava, jeigu fi
nansiniai galėsime darbą 
varyti pirmyn. Jos atspaus
dinimui, apdarymui ir iš
siuntinėjimui reikia apie 
$2,000 pinigų, o kol kas 
Centro Komitetas tam rei
kalui dar turi tik $400.

Knygos bus ir kietais vir- 
šais apdarytos. Nariai, ku
rie nori gauti/kietais vir- 
šais, tai turi prie duoklių 
dar damokėti po 25 centus. 
Kuopų sekretorių pareiga 
pranešti į centrą, kiek jiems 
pasiųsti knygų, su kietais 
viršais.

Kaip Kuopos Mokasi?
Mūsų Draugija turi 190 

kuopų. Iki šiol už 1943 me
tus pilnai pasimokėjo dar 
tik 26 kuopos, a r b a 
p a s i m o 1< ė j o nemažiau 
narių; kaip jos turėjo 
pereitais metais. Viso gau
ta iš 87 kuopų duoklių, bet 
dar iš 113 kuopų nieko ne
gauta. Tai labai blogai, kad 
nariai nesiskubina mokėti 
duokles, o valdybos jas pri
siųsti į centrą.

Su pradžia sekamo mėne
sio paskelbsime visas kuo
pas, kurios jau bus pilnai 
duokles už šiuos metus su
mokėję.

Gauta 250 Naujų Narių
Naujų narių su pavieniais 

gavome per 250. Tai neuž- 
tektinai, galima buvo gauti 
daugiau, bet permažai dir
bome šioj srity j.‘ Pereitais 
metais išleidotne labai gerą 
knygą, kuria visi gerėjasi. 
Šiemet bus taip pat išleista 
labai svarbi knyga, todėl 
yra labai gera proga gauti 
naujų narių. Vajus už nau
jus narius neturi apsistoti, 
jeigu iki šiol nepakankamai 
šioj srityj dirbome, tai da
bar padirbėkime daugiau.

Su kovo mėnesio viduriu 
sekamai kuopos yra gavę 
nauju narių:

Kiek
Kp. Miestas gavo
,98 Burlington 13
47 Montreal 12

162 Toronto 12
137 Montreal 11
17 Shenandoah ' 9
57 Cleveland 8

107 Steubenville 8
1 Brooklyn 7

19 Chicago 7
52 Detroit 7
87 Pittsburgh 6
10 Philadelphia 5
44 Lowell 5
79 Chicago. 5

161 Seattle 5
21 Windsor 4
81 Brooklyn 4

153 San Francisco 4
198 Oakland 4

Po 3 naujus narius gavo: 
4 kp. Portland; 9 kp. Nor
wood; 16 kp. Jersey City; 
25 kp. Baltimore; 50 kp. 
Rochester; 54-ta kuopa Eli
zabeth; 55-ta kuopa Brook
lyn; 86-ta kp. Chicago; 
92 kp. Cicero; 106 kp. Am
bridge ir 113 kp. Hamilton. I

Po 2 naujus narius gavo: 
2 kp. So. Boston; 6 kp. 
Montello; 11 kp. Worcester; 
43 kp. Wilkes Barre; 68 kp. 
Hartford; 72 kp. Great 
Neck; 98-A kp. Frackville; 
104 kp. Chicago; 133 kp. 
Camden; 136 kp. Harrison 
ir 185 kp1. Richmond Hill.

Po 1 naują narį, gavo: 
66 kp. Grand Rapids; 82 
kp. Peoria; 84 kp. Pater
son; 109-A kp, Toledo; 132

kp. Tacoma; 141 kp. Phi
ladelphia; 150 kp. Chicago; 
166 kp. Stamford; 180 kp. 
Wilmerding; 188 kp. Det
roit; 217 Winnipeg ir 219 
kp. Forest City.

Atsiteiskite už Knygas
Dar apščiai kuopų yra 

skolingų Centro Komitetui 
už “Naujoji Lietuva” ir į- 
vairias brošiūras. Šiomis 
dienomis toms kuopoms iš
siuntinėjome antras bilas ir 
prašymus atsiteisti. Ben
drai kuopos skolingos cen
trui už literatūrą apie $300.

Jeigu kuopos greitai at
siteistų, tai Centro Komi
tetas galėtų vėl išleisti nau
jų brošiūrų, nes naujų te
mų yra daug ir naujos bro
šiūros labai / reikalingos. 
Prašome už bilas atsiteisti. 
Jeigu dar nepardavė te jas, 
tai užmokėkite iš kuopos iž
do ir paskui brošiūras iš- 
parduokite.

Lapeliai ir Apšvietos 
Fondas

Literatūros Draugija, per
sergėdama Amerikos lietu
vius nuo ponų skymų, išlei
do du lapelius. Prieš 25-kis 
metus Amerikos lietuviams 
skaudžiai kišenius ištuštino 
Lietuvos “meile” prisidengę 
tūli ponai. Paskui jie vilio
jo iš Amerikos lietuvių pi
nigus šaukdami: “Mes be 
Vilniaus nenurimsime!” Da
bar tie arba panašūs ponai 
vėl pristeigė visokių fondų, 
už surinktus pinigus leidžia 
pro-nacių propagandą, kelia 
balius, prisilakę bučiuojasi 
ir skelbia karą Amerikos 
talkininkei — Sovietų Są
jungai.

Persergėjimui Amerikos 
Lietuvių Literatūros Drau
gija išleido du lapelius ir 
juos masiniai išplatino. Jų 
atspausdinimas ir išsiunti
nėjimas atsiėjo iki $100. 
Centro Komitetas nesiuntė 
kuopoms bilų. Vienok, mes 
manome, kad kuopos ir aps
kričiai prisidės iš savo iždų 
prisiunčiant kiek aukų tam 
tikslui.

Mūsų organizaciniam Ap
švietos Fondui gavome nuo 
sekamų draugų ir organi
zacijų aukų. Daktaras Juo
zas N. Simanas iš Cleve- 
lando aukavo $50.

ALDLD 32 kp. New Ha
ven per J. Didžiūnas auka
vo $5 knygos išleidimui ir 
$2 Apšvietos Fondui.

ALDLD 49 kp. nariai 
Geo. Bendikas ir A. Kups
tas paaukavo po $2.

Petras Butkevičius iš 
Worcester aukavo $3.

V. Kelmelis iš Torrington 
paaukavo $3.00.

ALDLD 47 kp. Montreal 
nariai suaukavo $2.25.

Pranas Bukšnys, brook- 
lynietis paaukavo greites
niam knygos išleidimui $2.

Stanley Kachin iš Wind
sor Locks aukavo $1.50. 
Boleslovas Shlavas iš New 
Yorko paaukavo $1.15. Ir 
Andrius Ruseckas iš Scran
ton $1. Visiems aukavu
siems tariame širdingai 
ačiū.

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Amerikos Raud. Kryžius 
turi daugiau negu 150 kliu- 
bų, poilsio namų ir pasilink
sminimo centrų Suv. Valsti
jų vyrams užjūriuose. Jie 
aprūpina mūsų kareivius ir 
jūreivius svetimose Šalyse 
su poilsiu ir pasilinksmini
mais, kuomet jie būna ant 
“leave” iš stovyklų. Jūsų 
aukos Raud. Kryžiui prisi
deda užlaikymui šių vietų.

Amerikiečiai kariai kažin kur Naujojoj Gvinėjoj, rais
tuose, atakuoja japoniškąjį priešą.

Svetimų Agentų Užregis
travimo įstatas

Kalbėdamas apie nusi-1 
statymą, kurį Teisingumo i 
Departmentas seks, pildy
damas Svetimų Agentų Už
registravimo Įstatymą, Ge
neralinis Prokuroras Bid-' 
die praeitą savaitę pareis-’ 
kė: , ’

“Teisingumo Departmen
tas labai energingai pildys 
Svetimų Agentų Užregis
travimo Įstatymą, nepai
sant tautybės. Net agentai 
neutralių ir draugingų ša
lių turi prisilaikyti prie šio 
įstatymo.

“Įstatymas pagrįstas ai
škia teorija, kad Amerikos 
žmonės turi teisę apsisau
goti nuo propagandos by 
kurios svetimos vyriausy
bės. Tikslas yra nesulaikyti 
šią propagandą tol, kol ji 
pasilieka legalėse ribose, 
bet, kad ji viešai būtų iden
tifikuota tuomi, kuomi ji 
tikrai yra.

“Politinės intrygos, ku
rios plėšė Europą ir Aziją 
per metus, persodintos Į 
mūsų šalį. Jungt. Valstijos 
tapo centras įvairių rūšių 
pabėgėlių politikierių, kiek
vienas užsiėmęs tiktai įstei
gimu savo ypatingos rūšies 
politinės doktrinos savo ša

ką biurą, kurio vienintelė 
pareiga buvo įvesti ir pil
dyti žydams varžymus.

Persekiojimas žydų po 
nacių valdžia arba kontro
le, yra vienas iš baisiausių 
Įvykių visoje žmonijos isto
rijoj. Niekada net nei tam
siausioj valandoj Tamsiojo 
Amžiaus Europoje nebuvo 
tokis pavyzdis žvėriško 
žiaurumo, kurį galima ly
ginti su nacių pastangomis 
išnaikinti žydus.

Šiandien nacių kontro- 
liuotoj Europoj, vargšus 
žydus vis kankina Hitlerio 
pasekėjai.* Juos tūkstančiais 
skerdžia kaip gyvulius arba 
palieka mirti be maisto, 
prigrūstuose getuose.

Bet ateitis atrodo daug 
šviesesnė. Pasaulis žino, 
kada ašies bjaurybė bus 
sunaikinta, krikščioniški 
mielaširdystės prisakymai 

; nuims nepakenčiamą jungą 
, nuo žydų, brolystė ir demo
kratija padarys žydą laisvu 
žmogumi, laisvą nuo perse
kiojimo, laisvą nuo neteisy
bės, laisvą nuo baimės.

Pirmas aušros spindulys, 
nors labai mažutis šioje 
nakties tamsumoj, pasirodė <7

lyje po karo. Jie stengiasi šiaurės Afrikoj. Laisvė su-
nustatyti Amerikos visuo
menės nuomonę, apeliuoda
mi įvairioms tautinėms 
grupėms tarpe mūsų pilie
čių. Karšti ginčai seka, 
kenkdami mūsų karo pro
gramai ir suformulavimui

grįžo tenai ir, su ja ateina 
galas varžymams ir perse
kiojimams žydų. Tai šviesi 
kibirkštėlė ateities.

O. W. I.

pastovios taikos.
“Pagal mūsų demokrati

nes tradicijas, mes neketi
name sulaikyti arba įsikiš
ti į legalius veikimus šių 
svetimų partizanų grupių. 
Bet mes nemanome leisti 
išnaudoti mūsų svetingu
mą. Visi turi teisę žinoti, 
ką šie politiniai strategis- 
tai daro ir kam jie tarnau
ja, ir reikalauti, kad šios 
propagandos šaltinis turė
tų būti visiems aiškiai ži
nomas.

“Svetimų Agentų Užre
gistravimo Įstatymas yra 
atidengimo statutas; jis 
nesulaiko kokius nors dar
bus. Bet sunkios bausmės 
bus duotos tiems, kurie at
sisakys užsiregistruoti, ar
ba kurie sąmoningai užsi
registruos netinkamai.”
Pirmas Spindulys Aušros.

Generolas Henri Giraud, 
Civilis ir Militarinis koman- 
dantas francūzų Šiaurės 
Afrikoj, panaikino valdiš-

Čilės Darbo Konfederacijos 
prez. Bernardo Ibanez Niu
jorke skelbia, jog 300,000 
organizuotų to krašto dar
bininkų nori, kad jų šalis 
kariautų prieš Ašį. .
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“Kuomet kompozitorius rašo kavalką 
muzikos, jis turi žinoti, kokiam tikslui 
jis ją rašo, nes tos rašymo dienos, kuo
met buvo rašoma tik todėl, kad rašyti, 
jau baigiasi.” Šiuos žodžius pasakė žy
mus kompozitorius, Paul Hindemith. Jis 
juos pridėjo prie savo simfonijos, kurią 
publikai davė Leopoldo Stokovskio diri
guojama NBC Simfonijos Orkestrą, Ra
dio City. Muzika, ar bent koks rimtas 
meno kūrinys turi turėt tikslą, reiškinį. 
Taip kalba žymūs, jei ne žymiausi, me
nininkai — Stokovskis, Šostakovičius, 
Prokoffievas ir kiti. Menas nėra koks 
nors “nepriklausomas pasaulis,” bet ti
krovės, realaus gyvenimo vaizdavimas.

Ypač šiuo krizio metu mends daugiau 
ir daugiau eina į kovų frontą, už perga
lę, darosi tikslus. Mes galime vėl imti 
pasaulinio maštabo menininką Stokovs- 
kį. Tik savaitė laiko atgal jo vadovauja
ma NBC Simfonijos Orkestrą davė So
vietų kompozitoriaus, Sergiejaus Pro- 
koffievo “Epik Kantatą”, ir simfoniją 
“Aleksandr Nevski.” Tai įvyko Radio 
City, New Yorke. Publika buvo sužavėtą 
kūriniais ir jų išpildymu.

Kodėl publiką žavėjo simfonija “Alek
sandr Nevski”? Aišku, kad kūrinys turi 
tikslą, kad tas tikslas pataiko į šių die
nų gyvenimą, kovas. Stokovskis su 
“Aleksandr Nevski” simfonija, kurios 
išpildymui panaudojo orkestrą, chorą ir 
solo, vaizdavo rusų tautos kovas, perga
lę 1242 metais prieš tuos 'pačius vokie- 
čius-teutonus prie ežero Peipus. Ši isto
rinė simfonija tiksli, ji atsako ir į šių 
dienų kovas prieš barbariškas hitlerines 
gaujas.

Taip pat galime nurodyti kitokios rū
šies sueigas ir parengimus, kurias ruo
šia amerikonai žmonės. Štai parengimas 
Sovietų karinei paramai įvyksta Carne
gie Hall. Jį ruošia religinės organizaci
jos. Čia klausome ne tik kalbėtojų, bet ir 
muzikalės programos. Ar ji tiksli? Taip. 
Mes girdime Sovietų kompozitorių muzi
ką, Raudonosios Armijos dainas, Inter
nacionalą, Amerikos Himną ir tt. Kalbų 
ir muzikos programa tiksli, viskas pa
ruošta harmoningai.

O kuomet mes einame į teatrą, tai 
New Yorko teatrų centre, Broadvėje, 
galime pasirinkti 3-4 sovietinius veika
lus. Rusų-Sovietų kompozicijos koncertų 
esti kiekvieną sekmadienį žymiausiuose 
Amerikos kultūros centruose.

Pakaks apie tai. Dabar prie tikslo, ką 
mes norime pasakyti minėtais pavyz
džiais. Mes norime kreipti dėmesio į mū
sų judėjimo parengimus, jų ruošėjus ir 
savus menininkus — dainininkus, cho
rus, chorvedžius ir muzikalės mūsų pro
gramas. Ar mes einame su laiku?

Prie to, reikia žymėti, kad laikotarpis, 
kuomet santikiai buvo blogi tarpe Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos, jau praėjo. 
Sovietų Sąjunga yra garbingu piliečiu 
tarpe Jungtinių Tautų, kurios visos sy
kiu kovoja prieš hitlerinį barbarizmą. 
Mūsų šalies vice-prezidentas Wallace 
vėliausioje savo kalboje mums pasakė, 
kad marksizmas ir demokratija gali ir 
turi sugyventi taikoje. Todėl Sovietų 
muzika, menas, kultūra mūsų piliečiams 
ne gėdą, bet garbę daro. Ypač mes, pa
žangūs lietuviai, galime didžiuotis, kad 
turime Sovietų dainų, muzikos. Mes tu
rime atremti ir reakcinius elementus, 
kurie dar senove gyvena ir priešinasi So- 
vietų-Amerikos kultūriniam bendradar
biavimui.

Bet, deja, mes kol kas nespėjame kopti 
su naujomis gyvenimo sąlygomis. Tai 
yra, mūsų meniškoji šio vajaus dalis 
reikia taisyti, pagyvinti. Pavyzdžiui mes 
galime imti vieną mūsų masinių mitin
gų, kuris organizuotas karinei paspir
čiai — finansiniai ir moraliai karo lai
mėjimo paramai. . . '

Mes masiniam mitinge. Žmonių pil
na svetainė. Kalbėtojai sako militarin- 
gas kalbas, aiškina Sovietų herojiškas 
kovas, publikoj norime sukelt ūpo kovot, 
karą laimėt. Bet mūsų muzikalė vakaro 
dalis ne į tašką. Choras dainuoja tai-
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kaus laiko daineles. Čia mūsų muzikalė 
programos dalis neprisideda prie masi
nio mitingo tikslo, pasirodo kaip ir ati
trauktas, atskiras dalykas. Mes suėjome 
pagerbti raudonarmiečius, bet neturime 
nei vienos jų dainos. O mes, mūsų cho
rai, esame dalis pažangaus judėjimo. 
Tai bloga. Amerikonai, kuriuos dažnai 
mes skaitome prie nepažangiųjų, mus 
pralenkia.

Pataisyt šią spragą galima. Lietuvių 
Meno Sąjunga turi gana muzikos, dai
nų, kurios tinka dainuoti tokiuose suėji
muose. Tik reikia noro ir apsukrumo. 
Kad muzika būtų į tašką, turėtų tikslą, 
atitiktų tikslui ruošiamo parengimo, rei
kia veikti bendrai rengėjams ir progra
mos vykintojams. Rengėjai, kviesdami 
muzikalės programos pilidytojus, turi 
juos kviesti ne tik padainuoti, vaidinti, 
bet ir ką dainuoti, vaidinti. Programų 
pildytojai turi pasiruošti dainuoti tiks
liai, sulyg tuo, kam jie dainuos. Jei mes 
ruošiame masinį mitingą Sovietų pagal
bai, turi būt ir muzikalė programa tin
kanti tam tikslui. Jei mes minime Lietu
vos kurią sukaktį, tai čia vėl reikia tin
kamos meniškos programos.

Taip daroma tarpe amerikonų. Jų ruo
šėjai pasirūpina, kad muzikalė progra
ma būtų pilnoj harmonijoj su parengi
mo tikslu, tema. Mes ir tai galime pada
ryti, tik reikia apdairumo ir pastangų.

V. Bovinas.

Knyga Apie Liaudies 
Didvyrius 
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Baisusis karas eina Sovietų Sąjungos 
fronte. Milionai žmonių žuvo ir dar 
daug žus. Sovietų Sąjungos liaudis pa
rodė tokio didvyriškumo, kuris stebina 
visą pasaulį. Sovietų Sąjungoj jau iš
leista dešimtys ir šimtai brošiūraičių 
apie atskirus kovotojus — didvyrius.

Bet pastaruoju laiku išėjo iš spaudos 
didelė knyga veik 600 puslapių, užvar
dinta “Velikaja Otecestvennaja Voina” 
(Didysis Tėvyniškasis Karas), kurią pa
ruošė daug autorių. Ją redagavo briga
dos komisaras A. Bajevas ir bataliono 
komisaras S. Ščukinas. Knyga gausiai 
iliustruota paveikslais ir piešiniais. 
Knygos paruošime daug prisidėjo toki 
žymūs rašytojai ir veikėjai, kaip D. Za- 
slavskis, Povilas Pavlenko, V. Stavskis, 
P. Judinas ir kiti.

Tai meniškas dailiosios literatūros ir 
eilių veikalas. Knygos įžangoj rašo, kad 
daug raštų buvo “parašyta tiesiai kovos 
lauke, apkasuose, ant karintą įsakymą 
blanką.” Knyga dalinasi į septynis skyr 
rius ir labai įdomi.

“Meniškoji literatūra , neturėjo įdo
mesnės temos ir teikiančio menininkui 
paakstinimo ir kūrybinių jėgų, kaip kad 
šis didysis karas, — rašo įžangoj.—Me
niškoji literatūra gali ir privalo parody
ti Raudonosios Armijos kovotojus visoj 
jų jėgoj ir galybėj?

“Sovietų Sąjungos rašytojai ir poetai 
atlieka savo pareigą kartu su visa bau
džia, daugelis iš jų išėjo į pirmąsias li
nijas karo arba gamybos. Vieni su kulka 
ir durtuvu kovoja už laisvę, kiti—plun
ksna, treti vienu ir kitu ginklu veda ko
vą prieš baisų mūsų priešą ...

“Nėra dramatiškesnio didvyrio šioj 
gadynėj, kaip tas, kuris fronte ,su gink
lu rankose varo iš mūsų šalies ir begai- 
lestingai naikina žvėriškas užpuoliko or
das, arba tas, kas užfrontėj su visa ener
gija dirba frontui ginklus pergalingam 
karui, kad tą didįjį didvyrį atvaizduoti 
visoj jo didybėj ir gražybė ji, tai rašyto
jas ir poetas privalo iš visos savo širdies 
pažinti ir pajausti kovotoją, matyti jį 
savo akimis ir kovos aidą girdėti savo 
ausimis...

“Į 11-ką mėnesių karo Raudonoji Ar
mija, kovodama pati viena prieš vokie- 
čių-fašistų ir jų talkininkų jėgas įgijo 
tiek didelių pergalių, padarė tiek priešui 
nuostolių žmonių ir technikos srity j, kad

Chiniečiai audžia kariuomenei reikalingus Manketus ir drabužius; jie audžia pri
mityviškomis priemonėmis, nes Chinijoj mažai yra didelių fabrikų.

išblaškė tas nacių legendas apie “nesu- 
mušamą vokiečių-fašistų armiją’. Rau
donoji Armija pakirto pas vokiečius ka
reivius pasitikėjimą į jų pergalę. Ji pa
matiniai perkeitė karo eiseną ir pastatė 
Hitlerio armiją veidan prieš neišvengia
mą jos katastrofą. Ji atgaivino viltį ir 
pasiryžimą pas visas pavergtąsias tau
tas išlaisvinimui iš po vokiečių okupantų 
jungo ir nurodė joms kelią j laisvę.

“Raudonoji Armija 11-kos mėnesių 
kruvinoj kovoj iškėlė iš savo eilių tiek 
daug didvyrių, nepaisančių mirties, kar
šta meile atsidavusių sovietinei tėvynei 
ir visos žmonijos laisvei, kaip negalėjo 
jokia kita tauta pasaulyj padaryti per 
visą savo istoriją.”

Taip apibudinta padėtis, kurios nu
švietimui pagamintas tas milžiniškas 
veikalas. Kaip matome, tai knyga apima 
tik 11-kos mėnesių žiaurias kovas prieš 
barbariškus hitlerininkus. Tai nėra ka
ro istorija, kurioj būtų surašyta iš eilės 
kiekvienos dienos kovos, tai nėra chrono
loginis veikalai, bet tai yra meniškas 
veikalas, kuris eilėmis ir aprašymais 
perstato tas baisiausias kovas, kurias 
veda Sovietų Sąjungos liaudis už visos 
žmonijos laisvę! .

Knygos pradžioj cituojama maršalo 
Juozo Stalino kalbos ištrauka, kurioj 
apibudina, kad Sovietų Sąjungos kova 
yra ne vien už savo šalies laisvę, bet 
kartu kova ūži laisvę visų kitų tautų. 
Stalinas sakė:

“Tikslas šio didžiojo mūsą tėvyniškojo 
karo yra ne vien likvidavimas pavojaus, 
kuris susidarė mūsą saliai, bet ir per
galė visą Europos tautą, kurios dejuoja 
pavergtos1 vokiečvą-fašisty priespaudoj.”

D. M. Š.

“In A Garden of Rue”
žemiau telpąs eilėraštis, paimtas iš sekma

dieninio dienraščio T he Scrantonian (kovo 14 
d.). Jo autorius yra amerikietis lietuvis sar- 
žentas Stankevičius:

“IN A GARDEN OF RUE”
It was in a little garden of Rue

That I met you “over there;”
Your eyes were of sapphire blue

And the starlight glistened in your hair.
The scent of roses and Rue were everywhere, 

And your smile! brought peace to me;
The song of the nightingales were in the air, 

And the waves were stilled on the Baltic Sea.
Oh, it was a nigh of keen delight,

Without a worry or care;
And I dreamed again that I was a Lithuanian

And you were my lady fair. [knight 
I

The moon came< over the Memel Bay
As we lingered in the garden of Rue;

And I heard her softly say:
“To you, my love, I’ll be ever true.”

ijhe tears were in her eyes when we parted, 
For at dawn I had to go;

I left her broken-hearted ...
In a little garden of Rue, so long ago!

Sgt. Charles Stanoavage.
Camp Pendleton, Va.

JANUTE
E. Mieželaitis

Ir kas gi Skiementų kaime nepažįsta 
linksmosios Janutės? Kai pavasaris si
dabru lūžta baltuose vyšnių soduose, su
sirenka kaimo jaunimas, būdavo, vaka
ruškoms. Ir ilgai aidi mėnesienoje skar
dus Janutės juokas, gražiai šypsosi mė
lynos akys, o tyras pavasario vėjas ke
dena jos auksinius plaukus. Ligi pary
čio aidi linksma armonika.

O dabar jau Skiementų kaimas seniai 
jau nebegirdėjo Janutės juoko. Nebelin- 
ksma čia. Valstietis jau nebesijaučia 
šeimininku savame kaime, čia dabar šei
mininkauja vokiečiai. Niekados nesigir
di linksmos armonikos juoko. Nebesusi
renka jaunimas vakaroti. Dalį vokiečių 
kareiviai išginė į miškus medžių kirsti, 
dalį plentų taisyti. Dabar vokiečiai ren
giasi visą Skiementų kaimo jaunimą iš
vežti Vokietijon darbo tarnybai. Liūdna, 
tuščia lietuviškame kaime. Tik šaltas 
žiemos vėjas pusto patrobiais baltą snie
gą.

Tai buvo šaltą žiemos pavakarį. Pa
miške slinko keli jaunuoliai. Apsisiau
tę šiltais kailiniukais, jie brido gilų bal
tą sniegą. Jie ėjo sunkiai ir lėtai, kovo
dami su stūgaujančia pūga. Vienas jų 
sunkiai, ant nugaros vilko savo draugą.

Tai — Skiementų kaimo vyriokai. Kai 
vokiečiai paskelbė, kad lietuvių jauni
mas bus išvežamas darbo tarnybon Vo
kietijon, jaunuoliai išėjo į mišką pasi
slėpti, o drąsieji vyriokai greitai sudarė 
kovotojų būrelį. Kai vokiečiai atėmė 
Skiementuose šiltus drabužius, kailinius 
ir vilnas, jie užpuolė vokiečių vežamą 
gurguolę ir drabužius atėmė atgal. Tą 
patį jie padarė, kai vokiečiai, surinkę 
skiementiškių mėsą, sviestą, grūdų ga
benosi į savo sandėlius. Kitą kartą neti
kėtai išlėkė į orą vokiečių maisto sandė
lis. Be pasigailėjimo keršijo vokiečiams 
jaunieji skiementiškiai už kiekvieną re
kvizuotą pieno lašą, už kiekvieną atimtą 
grūdą.

Sunkiose žiemos sąlygose apsirgo vie
nas kovotojų būrelio draugas. Kur jieš- 
koti pagalbos? Nejaugi leisti jam nu
mirti?

Ir jie nutarė dar kartą kreiptis prie 
savo Janutės. Bet šį kartą buvo daug 
sunkiau.

Tiesa, jau ne vieną kartą padėdavo 
Janutė jiems kovoje prieš vokiečius. Ji 
žinojo, kur slepiasi skiementiškiai ir da
žnai ankstutį parytį arba pavakare, nie
kam nepastebint, nueidavo pas juos, pa
pasakodavo jiems, kas dedasi kaime, ko
kiais keliais ir kada vokiečiai gabens iš 
valstiečių atimtus grūdus, galvijus, mė
są, sviestą. Ji susekdavo, kur vokiečiai 
laikinai laiko gabenamus frontan šovi
nius. Ji nuslinkdavo į k'itą mišką ir nu
nešdavo vieno būrelio pranešimą kitam 
besislapstančių jaunuolių būreliui: ką 
reikia daryti, kur slėptis, kur susitikti, 
kur bendrom jėgom reikės užklupti vo
kiečius. Dažnai ji nunešdavo ir duonos

(Tąsa 4-tame pusi.)

Iš Literatūros Moterų Kliubo 
Veikimo

Iš tikro man labai linksmą 
pranešt, kad mes moterys pra
dėjom didelį darbą siuvimo 
dėl Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Tiesa, mes dirbom ir 
pirmiau, nekurios mūsų drau
gės yra numezgusios svederių 
ir pasiuvusios drabužių dėl 
Raudonojo Kryžiaus, bet tai 
buvo labiau pavienių draugių 
darbas. Dabar mes organizuo
tai dirbsime, tai, manau, eis 
siuvimas, kaip iš pypkės.

Mes pradėjome siuvimą 16 
d. vasario, pas Mr. Giedraitis 
Park Studio, 435 Park St., 
Mrs. Giedraitis labai maloni 
moteris ir tikrai supranta da
lykus, ji su mumis siuva sy
kiu.

Giedraičiai turi gražių gyvų 
gėlių krautuvę. Kaip mums 
daugiau yra žinoma ir kiek aš 
esu patyrus, tai jie ekspertai 
sutaisyme gėlių ir labai priei
nama kaina. Kaip kokiems 
parengimams yra suteikę vel
tui gėlių. Taipgi paveikslus" 
jie labai gražiai padaro. Jeigu 
kam yra reikalas dėl minėtų 
dalykų, ateikite pas Giedrai
čius. Jie tikrai gražiai patar
naus.

Mrs. Giedraitis turi surin
kus 6 siuvamas mašinas. Vi
sos yra paskolintos nuo žmo
nių. Vieną paskolino draugė 
O. Ružinskienė, kitą prižadėjo 
draugė Urbanienė. Mrs. Gied- 
.raitis pašaukia vyrą pataisyt 
mašinoms ir kaštus užmoka. 
Tai atrodo, kad tikrai dirba 
dėl Raudonojo Kryžiaus ir ka
ro nuskriaustų žmonių. Varde 
mūsų Literatūros Moterų Kliu
bo širdingai ačiū Mr. ir Mrs. 
Giedraičiams. Taipgi mes dė
kingos Mrs. Balčiūnienei, kad 
ji mus pamokina siuvimo. Gal 
vėliau nereikės mums jos var
ginti, bus iš mūsų draugių, ku
rios pamokins kitas siuvimo. 
Mrs. Balčiūnas yra iš parapi
jos moterų grupės. Ji tą gru
pę mokina—jos, siuva ketvir
tadienių vakarais.

čia pažymiu, katros mūsų 
draugės siuva. Kitos prisiža
dėjo siūti, čia visų vardai: 
V. Kazlau jau daug šmotų pa
siuvo, M. Saliokienė, M. Rau- 
linaitienė, M. Barnett, C. Mil
ler, O. Silk, F. Kūles, M. Ma- 
lerankienė, M. Pilky, Gailiū- 
nienė, O. Giraitienė, M. Nar
butienė ir M. Vilkienė.

Vienos eina antradienių va
karais siūti. Kitoms nepato
gu ateit, tai jos pasiima na
mon siuvimą. Bet visos padė
sim, kiek valandų būsim siu
vę. Kaip turėsim 50 valandų, 
tai gausim gražią špilkutę su 
raudonu kryžium, — primokė
ję 50c.

Draugės, katros dar nesiu- 
vat, prašomos ateit kiekvieną 
antradienį vakare, apie septin
tą valandą, 435 Park St., ant 
trečių lubų. O katros negalite 
vakarais ateiti, paimkite na
mo siūt. Paklauskite bile kat
ros iš mūsų siuvėjų arba Mrs. 
Giedraitis. Ji jums paduos 
siuvimo. Nėra sunku siūti, 
gaunam gatavai sukirptas iš 
Raudonojo Kryžiaus Hartfor
do skyriaus. Viskas gražiai 
sužymėta.

-o-O-o- i
Vasario 28 dieną išėjo ar- 

mijon mūsų draugės kliubietės 
sūnelis Albertas Žukas. Alber
tas priklauso prie Laisvės Cho
ro ir stygų orkestros. Berods, 
Albertas tris metus ėjo kole
giją, mokinos ant inžinieriaus 
ir jam tas sekėsi. Gaila, kad * * • • • ♦ •X >•

(Tąsa 4-tame pusi.)



etvirtas Puslapis

KELIAS Į LIETUVĄ
Antanas

(Tąsa)
J

— Neverk, mamyte brangi. Praeis ką
rąs ir tu nuvažiuosi ten, į mūsų Lietu
vą...

— Vargu, vaikeli.—Jūs—taip, aš — 
per sena apie tai galvoti.

— Pamatysi, mamyte. Pamatysi.
3.

Pirmadienį, grįžęs į fabriką, Valinčiųs 
iš pat ryto perėme cecho vadovavimą. 
Darbo jis ėmės drąsiai, kaip įgudęs dar
bininkas, tiktai keistas naujas jausmus 
atsirado jame: jisai suprato atsakąs ne- 
be tik už savo, bet už viso cecho darbą. 
Darbininkai, susirinkę dar prieš praside
dant darbui, dalijosi mintimis apie lai
mėjimą ties Maskva, ir visų nuotaiką bų- 
vo pakilusi. Kada ceche laikrodis parodė, 
kad naktinės pakaitos darbas baigiasi? 
jie stojo prie staklių ir dirbo energinę 
gai, įsitempę, stengdamiesi atlikti dau
giau, negu atliko šeštadienį. Šviesioje 
jabriko salėje sukosi dešimtys tekina
mųjų staklių, ūžė ir rietėsi, krisdamos 
žerpėn metalinės druožlės, ir jau pietų 
pertrauka parodė, kad detalių pagaminta 
žymiai daugiau negu praeitą darbų die
ną. Kada darbo pamaina baigėsi, ir skai
čiuotoja įteikė Valinčiui apskaitos lape
lį, jis, linksmai žvilgterėjęs į darbinin
kus, tarė:

— Mes, draugai, galime šiandien save 
pasveikinti. Normą mūsų cechas šian
dien atliko visu 120%.

Ir jis matė, kaip šiltai žiūri darbinin
kai į jį, o viena darbininkė nusijuokė:

— Naujasis mūsų cecho viršininkas 
spragina žmones, ypač mergaites. Nenuo
stabu, kad ir normą perpildėme.

Valinčiųs, pamatęs aplink save besi
šypsančius moterų veidus, paraudo. Se
nas darbininkas Samoilovas, ranka per
braukęs žilą barzdą, paskui pasitaisęs 
kelnių diržą, tarė:

—• Tu, nerausk, jaunas žmogau! Tei
sybę boba sako dėl mergaičių. O mes, vy
rai, dirbame, nes suprantame, kad rei
kia nugalėti fašizmą.

— Tik jūs suprantate, o mes ne? — 
įsižeidė anksčiau kalbėjusį moteris.

— Jūs viską gerai suprantate, bet, 
matai, boba nenori prieš vyrą atsilikti, 
ištižusi pasirodyti, tai ir stengiasi.

— Mąn rodos, tėvuk, kad visi mes ne
norime pasirodyti ištižę, todėl ir dirba
me, Jur būt, neblogai. O dirbti turime 
4ar geriau.

—4 Aišku! — sušuko moterys. — Mes 
dirbsime ne blogiau už vyrus.

— O mes nepasiduosime! — linksmai 
kalbėjo senis Samoilovas. — Jeigu aš sa-

Venclova
vo bobai visą amžių nė per nago juody
mą nenusileidau, nenusilęįsiu ąš jos gi
minei nė fabrįįe.

Valinčiųs, Įįnksmai besiginčijančius 
darbo draugus palikęs prausykloje, per 
plątų fabrįko kįęmą, kur į vagonus buvo 
kraunamos užkaltos medinės dėžės, ku
rios judėjo irgi tenai — į vakarus, išėjo 
į gatvę. Buvo atlydys—netikėtas šiame 
rusiname krašte ir šiuo metu. Pūtė atši
lęs vėjas? ir sniegas drėgnomis didelėmis 
sniegulėmis krito iš pilko begalinio dan- 
gaųsi Ties tramvajumi grūdosi žmonės. 
Vargais negalais įsikabinęs į tramvajų, 

(Bus daugiau)

JANUTĖ
__________ t_______

(Tąsa nuo 3 puslapio)

ir kito maisto. Kuo pajėgdama, kuo 
įmanydama stengėsi Janutė padėti sa
vo draugams. Bet šį kartą jos laukė dar 
didesnis uždavinys.

Ji jau buvo besirengianti miego, kai 
kažkas į langą tykiai pasibeldė. Ji apsi- 
siąutė skarele ir išėjo kieman. Vakaro 
tamsoje ji išvydo prisiglaudusį prie tro
bos jaunuolį.

—Tyliau, — tarė jis vos girdimu- bal
su, — Povilas apsirgo ...

— Sunkiai? — paklausė Janutė pa
šnibždomis.

— Mirtinai. Tik tu jam gali padėti. 
Kitaip jis mirs, šaltyje ir be maisto, be 
priežiūros.

— Na, gerai, — pasakė Janutė, — 
aš jį pagydysiu.

Ji nesuabejojo: pasiaukoti dėl draugo 
gyvybės ar ne. Ji paėmė Povilą pas sa
ve, saugiai jį paslėpė, laikė šiltai ir rū
pestingai, slaugė, kaip tikroji jo sesuo. 
Ji išrūpino ir atnešdavo jam maisto, pa
rūpino reikiamų vaistų. Dvi savaites rū
pestingai slaugė Janutė sayo draugą. Ir 
jis pasveiko. Dėkingumo pilnpjnis akimis 
žiūrėjo jis į jos geras mėlynąs akis.

— Kuo mes tau atsilyginsim, Janutė?
— paklausė Povilas kaž kąip kartą, kai 
ankstyva pavasario saulutė pro langą 
švietė į mažą jos kambaręlį.

— Kuo jūs galite atsilyginti? — nu
sišypsojo Janutė, — štai pavasaris atei
na. Išvykit kuo greičiau vokiečius iš čia
— tai bus geriausias atsilyginimas.

Ir vieną ankstų rytą, kai vos blankų 
rytuose dangus, Janutė nusivedė jau 
sveiką Skiementų Povilą į mišką, pas 
savuosius.

Virš šiaudiniu stogų budo ankstyvas 
pavasario rytas.

I-AiSVfi.. ..............— , ?. ---------- -—r—- 

ji gyvena Californijoj. 6 anū
kus ir vieną proanūką. Iš duk
terų Alesė Lideikienė, Laisvės 
skaitytoja, dalyvauja ir veikia 
darbininkiškose organizacijo
se, ir Daily širdingai ir labai 
gęrai mezga svederius Sovie
tų raudonarmiečiams.

Iš Lietuvos velionė paėjo 
nuo Suvalkų, Marijampolės. 
Šioje šalyje išgyveno virš 40 
metų.

Abi velionės buvo religinių 
įsitikinimų, tai ir palaidotos su 
bažnytinėmis apeigomis.

Petras Grudzinskas mirė su
laukęs f? 4 metų amžiaus. Į šią 
šalį atvyko virš 40 m. tam at
gal. Ilgokai gyveno Brookly- 
ne ir 23 metus Great Necke. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Suvalkų, 
Prienų parapijos, Liepąbūdo 
kaimo. Paliko liūdinčius mote
rį Elzbietą, sūnų Petrą, gyve
nantį Cąlifomijoj ir tris duk
teris, Oną ir Marę, vedusias, o 
Elzbietą su motina gyvenan
čią, tris anūkus ir seserį Lie
tuvoj. .

Velionis buvo laisvų pažiū
rų, Laisvės skaitytojas, labai 
individuališko nusistątymo ir 
ramaus būdo. Palaidotas lais
vai be jokių religinių apeigų.

Ilsėkitės visi trys ramiai šio
je šaltoje Dėdės Šamo žeme
lėje. Koresp.

Vieša Padėka.
Ačiuoju širdingiausiai vi

siems giminėms, draugams ir 
kaimynams, Šimaičiui, Ferti- 
kams ir Visiems, kurie man vi
sokeriopai pagelbėjo liūdnoje 
valandoje. Jūsų simpatija man 
pridavė stiprybės pernešti vi
sus sunkumus, susidėjusius su 
mano vyro mirčia. Dėkoju vi
siems už gausias gėles ir už 
skaitlingą dalyvavimą laidotu
vėse, už išreiškimą paskutinės 
pagarbos, palydint velionį į 
amžinastį. Taipgi ačiū grabo- 
riųi LeVąndai už tinkamą pa
tarnavimą.

Elzbieta forudzinskienė.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 8-čio nusl.) 

negalėjo pabaigti pasiekt savo 
užsibrėžtą tikslą. Bet jis bus 
reikalingas Dėdei Šamui, nes 
tokių vyrų nėra daug. Alber
tas randasi Atlantic City, pa
skirtas prie Air Corps. Linkiu 
geriausio pasisekimo Albertui 
sumušt priešą ir laimingai su
grįžt prie savųjų ir baigt 
mokslą.

-o-O-o-
Linksma pranešt, kad mūsų 

ligonės kliubietės pasveiko ar
ba sveiksta. Draugė M. Ra- 
ligoninėje, kur jai buvo pada
ryta operacija ant kojų gyslų, 
žinoma, dar ims laiko, kolei 
visai sųgys. Bet vaikšto, dirbi
nėja po biskį. '

Draugė C. Miller buvo užsi
gavus ranką dirbtuvėje. Da
bar jau sveika, dirba.

Draugė M. Margaitienė bu
vo ligoninėje, bet turbūt, ji ir
gi jau grįžo namo.

Linkiu jums, draugės, greit 
pasveikt ir vėl sykiu veikti su 
mumis.
M. B., Kliubo Korespondentė.

-o-O-o-
Paręngimas 

I

Bazaras su kugelio vakarie
ne. Rengia Literatūros Mote
rų Kliubas bendrai su kitomis 
draugystėmis dėl naudos Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus ir 
Sovietų medikalės pagalbos. 
Įvyks kovo 28 dieną, 1 vai. 
po pietų, 15-7 Hungerford St. 
Bus gera muzika šokiams. 
Įžanga 50c. Prašome visus da
lyvauti.

Renginio Komisija.

Gaudami pėdę neužmirškite n 
savo šalies reikalus —- pir

kite bosjus ir štampas.

šeštadienis, Kovo 20, 1943

Lietuvių Rakandų Krautuve |
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Taisome visokius namų rakandus. Kurie turite pataisy
mui ar perdirbimui rakandų, prašome kreiptis} 

mūsų dirbtuvę

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

Telephone Evergreen 7-8451.
Iš pripžasties trūkumo daugelio daiktų, mes nutraukėme 

pardavinėjimą naujų baldų iki karo pabaigai.
Dėkuojame visiems, kurie iš mūs pirkote baldus. Karui pasibaigus 

mes ir vėl jums maloniai patarnausime.
M. PETRAITIENĖ IR ŠONAI

•^1
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

**¥¥¥¥¥¥¥ ¥ ¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 
» kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

■■■

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

Naudokitės Gera Proga

lYIąine Valstijos Žinios
|£ąpškis Su 13 Vaiku; Šalčio 

50 Laipsnių
Kaip kitur, taip ir Madisone 

rinko aukas dėl Raudonosios 
Armijos. Kadangi šis miestu
kas nedidelis, tik apie 4,000 
gyventojų turįs, tad ir duota 
parama maža. Da ir šąlčio 
buvo 40 laipsnių ir Salaveišių 
Armija rinko savotiškas au
kas. Už 14 mylių nuo čia šal- 
iią siekė net iki 50 laipsnių 
(Ęahr.) Tad virš minėti da
lykai ir kenkė dėl sukėlimo 
ąykštesnės pagalbos. Vienok 
buvo surinkta virš 100 dolerių.

Kadąųgi kolektoriai, perėję 
pęr krautuves, stubose mažai 
lankėsi, taip ir manęs nesuti
ko. Tuomet ąš nuėjau pas au
kų rinkimo pirmininkę Mrs. 
Sgott ir įdaviau 2 do L nuo sa
vęs. Ji yra pppjeros dirbtuvės 
boso pati. Ji nusistebėjus ir 
tąip užklausė:“Ar iš jūs nię- 
kąs aukų neprašė dėl Raud. 
Ąrjmįjos medikalės pagal
bus?” Vėl ji pridūrę: “Ąš vie- 
npjp dirbtuvėje prašiau leidi
mo rinkti aukų viduje, bet ne- 
vęlijp, tad kitose ir neprašiau. 
Viepok biznipriai virš šimtinės 
davė!”

Mat, čia lietuvių nėra — 
francūzų ir anglų apgyventa. 
2Uano supratimu, gal buvo ir 
ąpąileidimo. Tiesa, vietos laik- 
^Kią “The Bulletin” $aųkė 
duqsniai aukoti, sakydamas, 
kąd jaunos mergaitės rinks 
ąnt gatvių ir namuose.

Štai pęreitą rudenį einu iš 
Medžioklės. šąVtųvąs, zuikis ir

kurapka slegia petį žemyn. 
Palei mišką avižos pąlšąi gel
tonuoja, tik pradėtos pjauti. 
Iš užpakalio pasigirdo para- 
vos mašinos kriokimas. Pasi
traukęs į šalį sustojau ir žiū
riu. Avižos tik krinta į vidų ir 
jau per šalinę ausį purkščia 
“sukramtytus” šiaudus į lau
ką. O grūdai byra į maišą— 
tai pjauna ir kulią sykiu. Prie 
manęs sustojo. Ęu vyrai ope
ruoja.

Tuomet aš paklausiau šiaip: 
“Kiek imąte ųž vieno ekerio 
apdirbimą?” Atsakė — 6 do
lerius, kaip kada ir 7 dolerius.

Da klausiau taip: “Kiek 
ekėris duodą avižų?” Atsakė: 
“Nėra visur lygus javų užde- 
rėjimas, bet abelnai duoda iki 
70; bušelių.”

Vėl užklausiau: “Kiek eke- 
ris duoda kornų (kukurū
zų) ?” Atsakė: “Duodą nuo 
150 iki 200 dolerių vertės.” 
bežinau, kiek šiuo'se paaiški
nimuose yra teisybės, ūkinin
kai tai gali geriau patikrinti.

Iš Skowhegan, Me. Frank 
D. Fitzmaurice, 40 iųetų, sa
vo šeimynoj turi 13 vaikų. 
Paskiausia — Elaine 1 metų, 
o vyriausia — Agnes, 19 me: 
tų. šių vaikų tėvas įstojo į, 
kariško laivyno tarnybą. Mė
nesinės algos gauna 78 dol. 
Da dėl vaikų ir pačios užlai
kymo vėl duos $145.60 į mė
nesį. . Tai gabus vyras svieto 
platinime. Jei būtų taip nar
sus dėl nacių ir japonų likvi
davimo, tai liktų gudrus ka
riškis. . . .

Portland, Me., tąj yra did.Or 
kas miestas, bps didžįąu^įą^

Maine valstijoj. Ten yra di
delė laivų statyba. Ten gali 
būti ir lietuvių būrys. Pirmiau 
čia gyvavo ALDLD, o dabar 
jau nieko negirdėti. Rodos, 
Ląisvė šį didmiestį lanko. Vie
nok jokios žinios Laisvėj ne
matyti.

Na, portląnpiečiai, parašy
kit apie veikimą. Ar aukavo
te dėl Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonajai Armijai dėl medi
kalės pagalbos?

Jauna Mergaite.

Great Neck, & Y,
Mirtis Sfyirja Lietuvius

Pas mus atsilankė giltinė ir 
pradėjo sąvo šienapjūtę. Visai 
trumpu laiku, vien tik vas. mė
nesį pakirto 3 gyvybes. Morta 
Smaidžiūnienė mirė sulaukus 
senyvo amžiaus, 86 metų. Iš 
Lietuvos paėjo Grąbąukos kai
mo, Krosnos parapijos, Suval
kų redybos. Į šią šalį atvažia
vo 1913 m. ir nuolatiniai gy
veno Great Nepke, iki mirties. 
Paliko nuliūdime savo vyrą, 
du sūnus, Joną ir Domininką, 
dvi dukteris, Oną ir Mąrę, ve
dusias, ir septynius anūkus. 

. Per tūlą laiką beveik jos visa 
giminė priklausė prie Pirmyn 
Choro, šiup sykiu liko Chpre 
tik marti Smaidžiūnienė su 
dukterimis, Albina ir Frances,

Ona VerbįcĮiienė mirė vie- 
nąi dieną vėliau, taipgi jau vė
lybo* amžiaus, 65 metų. Paliko 
liūdinčius du sūnus, Alfredą 
ir Edvardą ir tris dukteris, 
Ąlesę, Daily ir Marę. Pastaro-

Baltimore, Md.
Pataisa

Laisvės No? 60 tūpusioje 
korespondencijoje iš mūsų 
miesto, vardu “Graži Parama 
Botkino Ligoninei Maskvoje” 
įvyko klaida aukotojų pavar- 
dėse.

Ten pažymėta, kad septy
nis dolerius aukavo A. Skrip- 
skis, o privalo būti: A. Kups- 
kis. Penkis dolerius, pažymėta 
aukavo Caralis, o privalo bū
ti Martin Sellers.

Už šias klaidas nuoširdžiai 
aukavusiųjų ątsiprašau.

Vinco Duktė.

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and gims.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
h/Kh v$th a $100 or $1,000 Bonų.

Don’t dęląy — evęry hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TOpAY.

; Dr. John Repshis į
; (repšys) :;
; LIETUVIS GYDYTOJAS :

278 Harvard Street 
kampas Inman St.

; Arti Central Skvero ! 
CAMBRIDGE, MASS.

Į Tel. TRObridgo 6330 ;!
! OFISO VALANDOS, j!
! 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare ,
1 Nedėliomis ir šventadieniais: >

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. pasilinksminimo suei

ga įvyks sekmadienį, kovo 21 d., 
Lietuvių salėje, 1 vąl. dieną. Sve
čiai bus aptarnauti skaniais lietu
viškais valgiais ir gėrimais. Pelnas 
skiriamas kuopos narių kareivių 
duoklių pamokėjimui. Kviečiame vi
sus. — Rengėjai.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

21 d.' kovo, Jaunų Vyrų salėje, 407 
Lafayette St., 2 vai. dieną. Kvie
čiame narius dalyvauji ir taipgi at
sivesti ir naujų narių. — A. Jocis, 
Firi. Rašt. (66-67)

CLE VE LAN D, O HIO
Lyros Choro veikiantysis Komi

tetas atsišaukia į buvusius choro 
narius, kąd jie dalyvautų susirin
kime, pirmadienio vakare, kovo 22 
d., 8 vai. vak. LDS Kliube. Taipgi 
kviečiame ir tuos draugus ir drau
ges, kurie įdomauja Lyros Choro 
veikimu, šiame susirinkime turi būt 
nuspręsta ar palaikyt Lyros Chorą 
ar ne. Malonėkite pribūt laibu. — 
E. Stripeika, ižd. (66-68)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, kovo 21 d., 3:00 vai. 

dieną, įvyks ALDLD 68 kuopos pa
rengimas — Žaislų ir Užkandžių 
Vakaras. Parengimas, kaip papras
tai, atsibus Laisvės Choro svetainė
je. Kviečiame visus, kurie galite, at
silankyti —• tuo pągelbėsime ne tik 
kuopą, bet ir bendrai visą judėjimą 
mūs organizacijos. — Rengimo Ko
misija. (65-67)

MATEUŠAS SIMONA VJclIS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaigą

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 

' vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada bųsitę 
Brookjyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną sųbatą 
*kąršta vakariene. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 S4Q. 5th STRjEĘT, BROOKLYN, N. Y.
PJokaą lino Hewes St. elevelterlo stoties. Te|. EVergręen 4-9508

T T

Per sekančias 30 dienų, mes darome S| speciali pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
až $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime Jums 
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.

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4* 4* 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*

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

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 370 has been issued tq the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 206 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDERICK LANG
206 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 961 has been issued to the undeersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRITZ LOETERELLB 
188-5th Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RIj 7080 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 802 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON
802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 855 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 4021 Glenwood Rd.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO, INC.
4021 Glenwood Rd.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
8510—18tii Ave.. BrooklyrL N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 12 63 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 3410 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
3410 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 56J4 has been issuer! to the undeersigned 
to sell beer, wine and liquor at ijetail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE. INC.
233 Męore St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5516 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 1593 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises .

De VITO & CANTONE
1593 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 372 has been issued to the Undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 716 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR DeMARCHI
716 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given' that Licence No. 
RL 3222 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I .aw at 5701 First Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DEE EXCELSIOR BAR & GRILL. INC. 
5701 — 1st Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3231 has been issued to the undersigned 
tr»sell b?er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I-aw at 513 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

CARMINE TELESE
513 Central Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bcxerage Con
trol law at 685 Knickerbocker Ave.,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN TRECKMANN
685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Fitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DiNAPOLI
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1281 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 165-7 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERTWECK & NESSLER 
165-7 Furman St. . Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1036 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 240 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM PENSKY
240 Broadway. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1081 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 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 758 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 561-3 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVING 
561-3 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 967 has been Issued to the undersigned 
io sell beer, wine and Ikiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 84 Washington St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.,

MARGARET McMONAGLE
81 Washington St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1037 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 897 Gates Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO
897 Gates Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1137 has peen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 590 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WHITE ROSE ENTERPRISES. INC. 
590 Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 873 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 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to pe consumed 
on the premises.

HENRY STERN
KUO Cwrtaiyou Rd., Jkwklya, N. ¥. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5530 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 2081 Coney Is. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG LOUIS LaROCHE 
2081 C.mey Island Ave., Brooklyn, N. Y. K

*
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 872 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 453 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER WILK
153 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 960 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 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUTILLA & BELLISMO
907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3224 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 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ort the premises.

PETE STRAND, INC.
2423 Ave. U. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1153 had been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

» LOUIS PLOTKIN
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 869 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 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1030 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 154 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR
154 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 270 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail undei’ Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5416 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROCCO SCALI
5416 — 16 Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1196 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 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 823 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 2458 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2458 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4200 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1840 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn; N. Y. K

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2834-2836 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP.
2834-2836 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4183 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 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RIy 1088 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3222-3224 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW MURPHY
3222-3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RD 6620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and lujuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TRINDER
127 Livingston St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 291-3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4251 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 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 902 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 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1026 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 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that Licence No, 
RL 851 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 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine add liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudsoa Ave., Brooklyn, N. Y. T 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 849 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 257 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNEL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1.218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcobolic Beverage Con
trol Law at 1035-41 Liberty Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS CESTONE 
Sun Crest Tavern

1035-4) Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. T 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1115 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 11-13-15 Grand St. Ext. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUCKY'S, INC, 
11-13-15 Grand St. Ext., Brooklyn, N.j Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6774 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 535 Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 963 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 2366 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES AGAR
2366 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T -------------- ,,, ■ ■■ ——J
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcobolic Beverage Con
trol Law' at 2707-9-11 Beverly Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL FILAND 
Beverly Bar & Grill 

2707-9-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4198 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 123 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN WALSH
Adm. of Andrew Walsh, Deceased 

123 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4193 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 423 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA! 
Bona Vita Tavern

423 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. T

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

JOHN PONTES
1G6 Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence .No. 
RW 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112% Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SĖSTI
112%—5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
CL 176 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 215 — 60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRĄTES 
215—60th St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 265 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
AP Bar & Grill

4811 Avenue/N, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 541 has been issued to the undersigned 
io sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 140 Frost Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 297 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
Myrtle Rest. & Bar

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

MARY DiLUCA 
Jean’s Clam Bar

2123 Emmons Ave.,* Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 5G6 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 8440 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLOTTE BLUMBERG 
Jean’s Restaurant

8440—18th Ave,, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3180 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 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, co be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN
AUDITORIUM, INC. '

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1321 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of- the Aiecbclic Beverage Con
trol Law at 347 Nostrand Ave. & 409 Gates 
Ave, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to' be consumed on the premises.

NATHAN ROBINSON
347 Nostrand Ave.
409 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section !•;! of the /.'eolu lie Beverage Con
trol Law at 1274 Fulton St & 542A No
strand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NORMAN REST., INC.
1274 Fulton St.,
254A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcf.ho.ie Leverage Con
trol Law at 396 Seventh Ave., Boroubh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

MORRIS LEVINE
396 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4997 has been issued to the undersigned 
to se)l beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the AJei.-nollc Beverage Con
trol Law at 1506 Neck. Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tb be consumed 
on the premise#,

PATRICK SOLAN' 
(Ocean Tavern),

1500 Neck Road, a Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5605 ha, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ID’ of the Aicobojc Beverage Con
trol Law at 280 Union Ave., JBorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. >
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1003 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 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6020 has been iqtmcd to th,e undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section !07 of the / leofcollc Beverage Con
trol Law at 35 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

LOUIS FREEMAN
35 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5536 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 291 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE ZYMBOROWSKY
291 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6696 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 184 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE HAMILTON
184 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No; 
RL 1091 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 1674 10th Ave. & 543 Prosjiect 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WALTER J. CASEY)
1G74 — 10th Ave., 
543 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4348 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 863 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KURYLAS
863 Grand St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoho ic Beverage Con
trol Law at 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

IGNAS SUTKUS
492 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undifr 
Section 10? 01 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE & JOSEPH PONZO 
299 — 5th Ave., z Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oi the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH NEMIA
67 Furman St., • Brooklyn,, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5529 has been issue d to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Secti »n 10? oi the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St., j Brooklyn,’ N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6759 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 328 Tompkins Ave., Borpugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. IHLCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1151. has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine drill liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5023 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CORRY 
(Corry’s Bar & Grill)

5023 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retail under 
Section 107 of t.ie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin Bar & Grill)

3622 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL1011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoto’ic Beverage Con
trol Law at 4118-20 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Ave. H, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 42601 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 15 Throop Ave. & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri-Corner Bar & Grill) 

15Throop Ave.
574 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1198 has been issued to the undersigned 
to sei’ beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tne Alcoho.ic Beverage Con
trol Law at 384 Broadway A-K-A, 321 Div
ision Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar & Grill) 

384 Broadway A-K-A,
321 Division ■. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3137 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 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(Devaney's Bar & Grill)

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohof’c Beverage Con
trol Law at 307 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM WARANITSKY
307 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3255 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 574 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. v

DAVID FITZGERALD
574 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No, 
RL 55’2 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 54 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises,

GEORGE H. LEISHEIMER 
(Ear Muff Tavern)

54 Bogart St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE js hereby given that Licence No. 
RL ?58 has bėęn issued to the undersigned 
tp sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MANKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

2VX Wythe Ave., •--Brooklyn, - N. Y.’ 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uncIer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
31 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is , hereby given that Licence No. 
RL 9G9 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the ĄJęonibc Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.

MAY . T. HASSĘLMANN 
(Haye’s Road House) 

(Estato Harry A. liasselronnn)
1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6445 has been issued to the undersigned 
to sol! beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of xhc Aicoho’ic Beverage Con
trol Law at )018 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEX GODLEWSKI
1018. Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1379 has been, issued! to the undersigned 
to Kelt beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on. the premises.

J. O. H. CORP. 
205 Court St.
2 Wyckoff St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6693 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 281 New LotsAve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bar & Grill)

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 889 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 1425 Rockaway Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 212 Berry St. & 112 No. 3rd 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises,

ANTHONY SZYMASZEK 
212 Berry St.
112 No. 3rd St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5526 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 826-828 Remsen Av., Borough of 
Brooklyn, County of xiings, to be consumed 
on the premises.

REMSEN BAR & GRILL. INC. 
826-828 Remsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5037 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 564 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA ‘SKODIS
561 Wythe Ave., eBrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5461 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 763 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 749-751 Nostrand Av., Borough of 
Brooklyn, County of 'Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Louis’s Little Campus Rest.)

749-751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 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 3138 Fulton St,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST., INC. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RL 1020 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 765 Washington Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE RANDALL 
(Museum Bar & Rest.)

765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is* hereby given that Licence No. 
RL 4310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Ąlcoholic Beverage Con
trol Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ESTHER WEINBERGER 
(E. W. Cafeteria & Bar)

C20 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6996 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 132 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TOWN HALL BAR & GRILL, INC. 
132 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5481 has been issued to tha undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ, 
343 Broadway," Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
) Old Crystal Palace

1694 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 92 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 Foot of Bay .32 .St., Borough .of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • .

BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC. 
Foot of Bay 32n<l St.,- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 311 has been issued to the undersigneds 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 451 Meeker Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Avd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 286 has) been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 387 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. / < • r

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW , 555 has been issued to . the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the ■Alcoholic Beverage Control Law 
at 315 Smith Street, Bcrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. > . /1

VINCENT J. BUONO 
(Vincent’s Pizzeria & Rest.)

815 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Section 
107 of the Alcobolic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM ERNST 
(Black Eagle Tavern)

133 Irving Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 244 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
Couaty of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
(Columbus Bar & Grill)

244 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1354 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELLEN MURPHY
1354 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given taat Licence No. 
RL 1059 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 1325 Fiatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

HARRY J. FREY 
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn,-N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 280 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 124 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA WATTENBURG
124 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 4 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 80 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6098 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 134 — 35th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY STR AHL & SEYMOUR STR AHL 
Strahi’s Bar ft Grill

134 — 35th St.; Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1260 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 629 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND RESTAURANT CORP. 
Strand Cafeteria & Bar

629 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6836 hail been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR & GRILL, INC.
254 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 218 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 429 Fifth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
South Brooklyn Liquor Co.

429—5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1041 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 422 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. , ’

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1098 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 1146 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. S. T. BAR—GRILL, INC.
1146 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 12681 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 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL. INC. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4360 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 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & DANIEL CARNEY 

K. & C. Tavern
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 888 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 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL 
Wyckoff Grove Hall

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6472 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 341 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC. 
Hanrahan’s

341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
CL 213 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 Remsen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE BROOKLYN CLUB, INC.
131 Remsen St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 977 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 808 1'rospept Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be j-onsumed off the 
premises.

SAMUEL ROSCHER
808 Prosj>ect Pl., Brooklyn, N Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Hquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605-7-9 Church Av., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC. 
Maple Court Cafe

1605-7*9 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1127 hat# been issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ASCOT BAR & GRILL, INC.
49 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. B 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1490 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1601 Kings H’way, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE. INC. 
D-B-A Kingsway Liquor Store, Inc.

1601 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
I, 516 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 220 Parkxlde Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARKSIDE LIQUORS CORP.
220 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y. B 

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 167 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4816 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed off the • 
premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC. 
4816 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has beer, issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 24 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be copsumed off the 
premises.

MISS RUTH JACKMAN 
Ruth Jackson Wines & Liquors

24 Alabama Avie., Brooklyn, N. Y. B

Pagelbėkit savo tautai pirkda« 
mi bonus ir štampai

pavienlt). 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

koniSkais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai* 
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

TeL GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

J. GARŠVA
G raborlus-U nder taker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
ph Telephone: EVergreen 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

(VALGYKLA IR ALINE)
TRAKTYR1US

Ritei n gold Extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

(Shalmskas)

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

KoplyGias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

-------------------------------------------- II

Clement Vokietaitis ;
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TKiangle 5-5622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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



NewWko^g^ferZlnlos
Kvočia Kompensacijos 

Raketierius
Darbininkų Kompensacijos 

komisionierius Bleakley pašau
kė perklausinėjimui kompen
sacijos daktarą Theodore R. 
Friedman, 404 Beach 144th 
St., Queens, kuris yra įkaitin
tas ir, sakoma, prisipažinęs su
tartyje su departmento tar
nautoju Thomas Meade suda
ręs departmental $69,000 Hi
las už patarnavimus, o tam 
tarnautojui už padėjimą suk
čiauti mokėjęs po $1,000 per 
metus. Turėjęs ir daugiau suo
kalbininkų.

Praturtėjęs, daktaras atida
ręs dar tris ofisus ir pastatęs 
praktikuojančias slauges “gy
dyti” sužeistuosius kompensa
cijos ligonius. Padarius jam 
ar jo “slaugėms” vieną vizitą 
pas ligonį, jis valstijai paro- 
kuodavęs už kelis. Panašiai 
sukdavęs ir miesto sąskaitas.

Dr. Friedman sakė, kad šim
tai kitų daktarų vedą panašų 
raketą. Tad visai ir nestebėti
na, kad sužeisti žmones per 
metus turi tampytis po teis
mus ir tai ne kiekvienas gau
na atitinkamą pagalbą už su
žeidimus darbe.

Tyrinėjimas tęsiamas toliau 
Bar Bildinge, 36 W. 44th St., 
New Yorke. Jis iškelta pasek
mėje tyrinėjimų komisionie- 
riaus William B. Herlands, ku
ris savo raporte majorui La- 
Guardijai ir paskiau guberna
toriui Lehmanui nurodė, kad 
miestas esąs apsuktas ant 
$630,000 per kompensacijos 
raketierius pastaraisiais 7 me
tais.

Mūsų Stampos 
Punktai

Mėsa, sausas sūris, sviestas
ir kenuota žuvis bus parduo
dama porcijomis (rationed) 
pradedant kovo 29-ta. Tiems 
produktams pirkti vartosime 
raudonas štampas iš antros 
knygelės. Kožnai savaitei ski
riama 16 punktų. Patvarky
mas numatoma galiosiant 4 
savaites, po kurio laikotarpio 
vėl paskelbiama punktų tvar
ka pagal turimus kiekius pro
duktų turguje ir pareikalavi
mų.

Groserninkams ir bučeriams 
bus leista išduoti punktus grą
žos perkančiam ne pilną kie
kį mėsos ar ko kito. Grąža 
(change) bus išduodama vie
no punkto stampomis. Nuo 
vienos savaitės likę punktai 
bus leista vartoti kitą savaitę.

Ant nepadalinamų produk
tų sąrašo pasiliks ir toliau na
minė ir sumedžiota paukštie
na, šviežia ir šaldyta žuvis, 
alyvų aliejus, minkšti, greit 
gendanti sūriai, kaip farmers
ki ir varškė puode, taipgi ki
ti, turinti didelį nuošimtį prie
maišų iš nepadalinamų pro
duktų.

Miesto mokyklos tikisi dide
lio padaugėjimo suaugusių 
studentų po karo ir tam daro
mi planai jau dabar.

DU JUOKINGI PERSTATYMAI SOUTH BROOKLYNE
Lošėjai iš Bridgeport, Conn, Suvaidins Dvi Juokingas Komedijas 

“KUPROTAS OŽELIS” ve”“£X.em7Kra>"' 

“VARGŠAS TADAS”
Įvyks Sekmadienį, Kovo 21 March 

A. L. P. HALL
4714—5th Avenue, tarpe 47-tos ir 48-tos gatvių So. Brooklyn

Svetainės durys bus atdaros 3:80 vai., lošimas prasidės 4:30
BUS UŽKANDŽIŲ IR GfiRIMŲ HAT CHECK 50c

Po Lošimui Bus Šokiai Prie Lietuviškos Muzikos
RENGIA L.D.S. 50-ta KUOPA

Kviečiame Jus ateit ir iki valių pasijuokt, tėmijant šiuos lošimus. 
Gerai išsilavinę lošėjai atvažiuos Čia net iš Bridgeport, Conn., taipgi 
ir mes nei vienas neprivalome praleist šį retą Įvykį mūsų kolonijoj. 
Viršuj minėti veikaliukai šiuo laiku buvo lošiami daugelyje lietuvių 
kolonijų Amerikoj. Jie prajuokina ir labiausiai nuliūdusius žiūrėto
jus. — Važiuojant iŠ New Yorko 4th Ave, subway (Local) reikia 
išlipt ant 45th St. ir eit apie du bloku pirmyn. RENGĖJAI.

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
Šį sekmadienį, kovo 21 d., 

So. Brooklyn© LDS 50 kp., tu
rės savo metinį parengimą. 
Bus suvaidinta dvi' juokingos 
komedijos “Kuprotas Oželis” 
ir “Vargšas Tadas.” šie du 
perstatymai yra pilni juokų, 
šias abi komedijas perstatys 
gerai išsilavinę aktoriai -—mė
gėjai iš Bridgeport, Conn.

5Po lošimui bus smagūs šo
kiai prie geros muzikos, ži
noma, bus ir gėrimų ir, taip 
pat, skanių užkandžių.

Taigi, south brooklyniečiam 
ir artimų kolonijų lietuviam 
bus puiki proga linksmai ir 
naudingai laikas praleisti.

Visi, kuriems laikas pavėli
na, būkite.

įvyks ALP Hali, 4714 5th 
Avė., tarpe 47-tos ir 48-tos

TAS SMAGUS BALIUS IR SUSITIKIMAS 
SU GARBES SVEČIAIS JAU ČIA PAT

Lietuvių komunistų rengia
mas balius įvyks jau šį šeš
tadienį (šį vakarą), kovo 20- 
tą, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne. Pradžia 8 v. v. Įžanga tik 
25c. Bus šokiai, taipgi gerų 
užkandžių ir gėrimų. Pamar- 
ginimui rengėjų stalo ir kai 
kurios mote rys kliubietės, 
liuosnoriai, pažadėjo skanėsių 
iš savo virtuvės, taigi į balių 
galite drąsiai eiti be vakarie
nės, nes tarp komisijos paruoš
tų ir iš šalies dovanotų užkan
džių alkio nebus.

šio vakaro, tačiau, įdomiau
siu punktu bus atsilankymas

Į STANLEY TEATRA ATEINA NAUJAS 
SOVIETINIS JUDIS

Trečiadienį, kovo 24 dieną, 
' Stanley Theatre, ant Broad
way, arti 42nd St., New Yor
ke, bus pradėta rodyti nau- 

jjas labai žingeidus Sovietų 
Sąjungoj pagamintas judis 
vardu “Diary of a Nazi” (Na
cio Dienynas).

Tikrumoje, tai trys skirtin
gi judžiai sujungti į vieną. 
Scena atidengia judį, paro
dantį, kaip galingos Raudono
sios Armijos kanuolės daužo 
nacių apkasus. Hitlerio “virš
žmogiai” slapstosi, kaip ko
kios žiurkės. Ir tai ne bile ar
mijos dalis, bet Hitlerio “S. 
S.,” — tai yra, parinkti fašis
tai. Scena baigiasi tuo, kad 
Raudonoji Armija užima pozi
ciją ir suima štabo dokumen
tus. Juos peržiūrinėjant su
randa nužymėto nacių pulko 
ir armijos dalies komandie- 
riaus užrašus.

Ir pagal šiuos užrašus So
vietų Sąjungos judžių gamin
tojai, vadovystėj IgOr Savčen- 
ko, V. Braun ir M. Donskoj, 
pagamino tris judžius, kurie 
yra: “14-tas Kvartalas,” “Mė
lynas Krantas” ir “Signalas.”

“14-tas Kvartalas” vaizduo
ja Varšavą, kaip ten viešpa
tauja budeliški hitlerininkai, 

gatvių, So. Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 4 :30 vai. po pietų.

Mūsų geri darbuotojai drau
gai Walmusai turėjo labai ma
lonių svečių. Jųjų vienatinis 
sūnus Adomas (daktaras), da
bar tarnaująs Dėdei Šamui ir 
einąs leitenanto pareigas, bu
vo parvažiavęs su savo pačiu
te pas savo tėvelius pasisve
čiuoti. Bet neilgai tegalėjo 
svečiuotis, kadangi buvo ga
vęs tik 10 dienų iš viso. Arti 
keturias dienas reikėjo pra
leisti kelionėje. Svečias sake, 
kad jam armijoj viskas gerai 
sekasi.

Nuo savęs linkiu daktarui 
geros kloties, laimingai už
baigti savo pareigas ii* sugrįž
ti sveikam prie savo profesi
jos. Koresp.

New Yorko Miesto Tarybos 
nario Peter V. Cacchione, ku
ris pasižadėjo atvykti su savo 
draugais. #

Kas Atliekama? Ko Stoka?
Peter V. Cacchione papasa

kos, ką jis veikia Miesto Ta
ryboje ir kas dedasi Taryboje 
abelnai. Kuomi mes galėtume 
prisidėti prie jo darbo pada
rymo dar našesniu.

Visi kviečiam! atsilankyti 
išgirsti garbės svečio praneši
mą ir arčiau susipažinti su juo 
ir kitais garbės svečiais, taipgi 
tarpusavyje draugiškai pasi
linksminti. Rengėjai.

kaip jie šaudo žmones ir kaip 
lenkai sukyla kovai prieš žvė
riškus pavergėjus.

“Mėlynasis Krantas” atvaiz
duoja nacių žvėrišką' viešpa
tavimą čechoslovakijoj. čia 
judžio gamintojai pasinaudoja 
jau ne vien’ “nacio atsimini
mais,” bet raudonarmiečiai, 
paimdami nacius, suėmė ir la
bai nukankintą merginą — če- 
chę, kuri gyvu žodžiu atpasa
kojo Raudonosios Armijos ko
mandai ir patvirtino užrašų 
teisingumą. Jos tėvas irwbro- 
lis paaukavo savo gyvastį prie 
“Mėlynojo Kranto,” kada jie 
vairavę trokus su Hitlerio ka
reiviais ir paleido juos į pa
kalnę.

“Signalas,” tai jau Raudo
nosios Armijos kovos, kaip ji 
persikėlė jūros kraštą ir už
ėmė priešo poziciją, tas buvo, 
veikiausiai, Kerčo srityj. Rau
donosios Armijos komanda 
pasiuntė vieną signalistą, kad, 
signalų pagalba, nurodytų pa
togiausią vietą iškėlimui ka
rių.

Signalistui kelią nurodė 
jaunas žvejo sūnus. Jie pasie
kė žvejo namus, rado motiną, 
labai susirūpinusią, nes hitle
rininkai pakorė jos vyriausią 
sūnų. Čia jaunas jos sūnus 
prisiekė kovoti išnaikinimui 
priešo. Kada raudonarmietis 
signalistas davė ženklus at
plaukiančioms Sovietų jėgoms, 
tai tą vietiniai priešo daliniai 
pastebėjo. Prasidėjo kova: 
Sužeistas raudonarmietis ir 
žvejo sūnus. Signalai užgęso. 
Bet štai motina paėmė degantį 
pagalį iš pečiaus ir uždegė sa
vo stubą, sakydama: “Šis sig
nalas niekados neužges.” Ir 
ji pasitarnavo Raudonajai Ar
mijai. Priešas sumfuštas, mo
tina didvyrė pagerbta.

Bendrai, judžiai labai gerai 
technikiniai padaryti. Juos 
pradės rodyti ateinantį trečia
dienį, kovo 24 d., Stanley The
atre. L. Koresp.

Adelė Pakalniškienė 
Ilsis Po Operacijos

Adelė Pakalniškienė, Aido 
Choro pirmininkė, pereitą ket
virtadienį turėjo operaciją 
New York Infirmary, 321 E. 
15th St., tarp 1st ir 2nd Ave
nues. Lankymo laiku ligonė 
dar nebuvo pilnai atbudusi, 
bet prižiūrėtojai mano, kad 
operacija buvusi sėkminga. 
Randasi pusiau privatiškame 
kambaryje, tad lankyti galima 
prieš piet, taipgi 2-4 po piet 
ir 7-8 vakaro.

Linkime greit pasveikti ir 
vėl grįžti prie laukiančių dar
bų.

Adelė yra viena iš tų jaunų 
moterų, kurios nuolat veikia 
su choru. Prie to ji yra ir 
Laisvės Direktorių Tarybos se
kretorė, laiks nuo laiko sekre
toriauja savo kuopoms, Mas- 
pethe, o protarpiais dar prišo
ka talkon mezgėjoms ir ki
tiems darbams, tad ir jos liga 
palieka trūkumų daugelyje 
vietų. D-e.

t

Miesto Turgavietėje
New Yorke šiomis dienomis, 

kaip skelbia maisto adminis
tracija, turgavietėse yra gau
siai apelsinų, grapefruit, citri
nų, obuolių, morkų, salierų, 
salotų, grybų, svogūnų, petruš- 
kų. Po mažiau įvairių kitų 
vaisi ii ir daržovių.

NUSTELBIA ĮKVEPIA SUJAUDINA!
"AT THE FRONT”

Šiaurių Afrikos oficialiai J. V. Karo Departmento judžiai, techniškomis spalvomis 
nufotografuoti 12-jų A unijos Fotografistų po pačia mūšių ugnimi

MATYK KAIP AMERIKIEČIAI KOVOJA—Jankiai prieš Nacių Afrikos Korpusų— 
Ypatingas mūšis tarp J. V. tanku ir Nacių 88-milimetriniu kanuoliu. Taipgi 
“WASHINGTON© PRIbfiTINIS LOŠIS”—Kova Kongrese. Kodėl Stalinas ir Chiang 
Kai-shek nedalvvavo Kasablankos Konferencijoje? Taip pat 43 žinių judžiai iš viso 

pasaulio. Gerįausins judžių rinkinys mieste. -— 20 centų iki 2 P.M. dabar
ETh/i D A CQV NEWSREEL THEATREtZ-IVi D ADO I BROADWAY IR 46 STREET, N. Y.

RADIO CITY MUSIC HALL
Tautos teatrinė įstaiga Rockefeller Center su pasididžiavimu per
stata dvi sugrįžusias garsias žvaigždes, vėl kartu vaidinančias, 
žymiame drąmos ir jausmų veikale—

SPENCER TRACY- KATHARINE HEPBURN
“KEEPER of the FLAME”
Judamieji paveikslai gilaus patrijotizmo, tvirto Amerikonizmo, kurie žavūs visus 

laisvę mylinčius žmones
IR DAR PLIKOS VAIDINIMAI SCENOJ SU ROCKETTES, SYMFONIJOS ORCH. 

RADIO CITY MUSIC HALL— 6th Ave. ir 50th St., New York

8 PERSTATYMAI — KOVO 20, 27 IR 28 D., 8:80 P. M.
• 1-iniį kartą per 10 metų pigiomis kainomis—

DONO KAZOKŲ CHORAS
Didžiausia Balsų Simfonija. Niekas geriau neatitinka Rusų Pergales, kaip girdėti 

juos dainuojant, šokant ir žavint jus. Tarp daugelio kitų dainų, išgirsite juos 
dainuojant: ‘‘VOLGA BOATMEN,” “STEPPES,” “AVE MARIA,” “EVENING ‘ 
BELLS,” “DVIE GITARY.”

_  "Tikietai nuo 85c
METROPOLITAN
OPERA HOUSE BROADWAY ir 89th St., N. Y.

Irvmrr Plann Tlin Arti 14 St’ ir Un,on S<I- I Vėlus Rodymas living IldLu 111 v* GR.—5-9879 Į Kas šeštadienį

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
'duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brookly.no ir apielinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. ĖVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 
Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VOU-THIN* RAMONA VUU-D4IN* R-AHMr-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg *-2178

Labai Puiki Istorinė Epika

“Disraeli”
su GEORGE ARLISS

Gimtuvės Žydų Tarybų 
Respublikos Birobidžano 

“A Greater Promise” 
Ir dar: Naujausios karo žinios.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Nemokamai Lavina 
Karo Darbams

Karo Industrijoms Lavini
mo Programa siūlo miesto gy
ventojams progą pasimokyti 
laivų elektrizacijos, elektros 
motorų pažinimo, taipgi ma- 
šinšapės ir radijo darbų.

Kursai duodami voltui, yra 
naktiniai. Jie vedami miesto 
Švietimo Tarybos žinioje. Juos 
remia Jungtinių Valstijų švie
timo įstaiga. Kiekvienas vyras 
ar moteris gali pasirinkti bile 
kurias 3 ar daugiau valandas 
tarp 11 vai. vakaro ir 7:30 v. 
ryto.

Daugiau informacijų klaus
ti savaitės vakarais nuo 11 va
landos, Brooklyn High School 
for Specialty Trades, 49 Flat
bush Avenue Extension.

Iš pištalieto prasta pagalvė 
—tą sužinojo Royal Wright, 
kada tapo padėtas po $1,000 
kaucijos policijai pištalietą ra
dus po jo pagalve, 390 Madi
son St.

GYVOJI DRAMA... ŠIANDIENI
NIAI ĮVYKIAI! Kaip tik šiuo mo
mentu . . . naikinamuH Nacių kariuo
menės traukinys! Kaip tik šių se
kundų . . . Nacių amunicijos sandelis 
sprogdinamas padangėn! Gyvenkite, 
mylėkite, kovokite . . . kartu su tais 
kovojančiais partizanais tautos, kuri 
atsisako mirti!

CHETNIKS!
KOVOJANTIEJI PARTIZANAI Ser

bijoj, Bosnijoj, Hcrzogovinoj, Kroa
tijoj, Slovėnijoj, Dalmatijoj su PHI- 

ILIPU DORN—ANNA STEN—MAR
TINU KOSLECKU 

GLOBE THEATRE I 
BROADWAY ir 46th St., N.Y.

1 šeštadienis, Kovo 20, 1948

Dono Kazokų Choras duos programas Metropolitan Ope
roj kovo 20, 27 ir 28 dienomis. *

New York, N. Y.
Laike LDS 159 kuopos .su

sirinkimo, nariai sumetė aukų 
Raudonajam Kryžiui sekamai: 
Po $1: Andrew Sinush ir Ma
ry Bankus. Po 50c: Frank 
Bruman ir Tessy Slazas. Po 
25c: Petras Rimavičius ir 
John Zitikis. Viso $3.50.

Kuopos Sekretorė Mary 
Barkus dirba liuosnoriai Red 
Cross įstaigoje prie medika
mentų ir taipgi rinkime aukų. 
Tai gražus dalykas, kad pa
aukoja laiką tokiam svarbiam 
tikslui. Rep.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

REIKALAVIMAI
Reikalingas viduramžis vyras dir

bti kaipo porteris prie Bar ir Grill 
biznio. Apie išlygas sužinosite ant 
vietos. Dėl antrašo kreipkitės į 
Laisvės raštinę, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.(67-68)

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

(
TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
> (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE I
| BROOKLYN, N.Y.
I NIGHT—HA vemeyer 8-1158
įg Tel. STagg 2-0788 l<

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



