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KRISLAI
Lai Važiuoja ir Pasižiūri.
Nebenugali Priešų, Tai

Lupa Draugus.
Apjakusio Redaktoriaus

Argumentai.
Pasigyrimas Atidengia

Supuvimą.
Rašo A. BIMBA

Turčius Eric Johnson va
žiuosiąs Sovietų Sąjungon. Jis 
norįs pamatyti, kaip veikia 
sovietinė santvarka.

Gerai, tegul važiuoja ir pa
sižiūri. Johnson yra Amerikos 
Prekybos Buto prezidentas, 
biznio pasaulyje didelė ir 
smarki figūra. Tačiau jis skai
to save liberalu ir laikosi idė
jos, kad Amerika ir Sovietų 
Sąjunga gali gražiai sugyven
ti ir bendradarbiauti po karo.

Hitleris pradėjo ėsti savo 
talkininkus — okupavo Veng
riją, ima nagan Rumuniją, 
siunčia armiją paimti Bulgari
ją. Nebeįveikia savo priešu, 
tai lupa kailį savo draugams!

Didžiausia ironija. Hitleris 
nepasitiki savo vasalais, pas 
kuriuos prasidėjo visų galij su
irimas. Raudonosios Armijos 
žygiavimas linkui Balkanų va
ro į pasiutimą Hitlerio pastum
dėlius Vengrijoj, Bulgarijoj ir 
Rumunijoj.

Tij kraštų žmonės laukia iš
laisvinimo, bruzda prieš hitle
rininkus. Niekšams ateina di
džiojo sūdo diena!
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Kovosite Vokietijoj, 
Sako Churchillas 

Amerikiečiams
London, kovo 24.— Angli

jos premjeras Churchillas 
kartu su generolu Eisen- 
howeriu atsilankė pas ame
rikiečius parašiutistus.

Apžvelgdamas jų eiles, 
Churchillas pareiškė: “Jūs 
gausite progą įsiveržti Vo
kietijon,” ir pačių nacių že
mėje atakuoti juos.

Lengvieji anglų bomba
nešiai vėl atakavo Dort- 
mundą, karinių fabrikų 
miestą, vakarinėje Vokieti
joje.
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PROSKUROVO - TARNOPOUIO RU( >ŽE 
RAUDONOJI ARMIJA NUŽYGIAVO 

IKI 40 MYLIU PIRMYN

Talkininkai Numetė Beveik 
7,000 Tonų Bombų į Vo

kietiją per 24 Valandas
0

Maskva, kovo 24. — Pir
moji Ukrainos armija, ko
manduojama maršalo Žuko
vo, per tris dienas prakirto 
plačią spragą vokiečių lini
joje tarp Tarnopolio ir 
Proskurovo, nubloškė na
cius 25 iki 40 mylių atgal; 
atėmė iš priešų geležinkelį, 
jungiantį tuodu miestu; 
perkirto čertkovo - Gusia
tino geležinkelio liniją; at
kariavo nuo hitlerininkų 9 
miestus su geležinkelių sto
timis, keturis apskričių 
miestus ir apie 200 kitų gy-

Sovietai Šturmuoja Nacius Kiti Raudonosios Armi- 
Voznesenske ir Nikolajeve;J,. ’ mwmiacpiiic kur
Maršuoja Artyn Rumunijos

ANGLŲ ARMIJA PRADEDA 
ATMUŠT ĮSIVERŽUSIUS 

INDIJON JAPONUS
New Delhi, Indija, kovo 

24. — Pranešama, jog ang-

“Finai atmetė rusų sąlygas, 
pasiryžę mirti už laisvę,” šau
kia So. Bostono Keleivis (ko
vo 22 d.). Vadinasi, Suomija, 
kariaudama išvien su Hitleriu, 
kariauja už laisvę. Tai reiškia, 
kad ir Hitleris kariauja už 
laisvę!

Tokiu būdu, vedant ta Ke- 
leivio argumentą prie logiškos 
pabaigos, išeina, kad Jungti
nės Tautos kariauja už vergi- lų - indėnų kariuomenė tri- 
ja. Ijuose punktuose atmušė at-

Tokia yra Stasio Michelso- gal įsiveržusius Indijon ja- 
no filozofija. Už tai jis per vi- ponus.
są karą glosto Hitlerį, o šunes 
karia ant Amerikos talkinin
kės Sovietų Sąjungos.

Gaila jam Hitlerio, gaila 
jam jo kailio.

išgirdus 
laimėji- 
Baltijos

ir kuni-

Kaip klerikalų, taip Michel- 
sono nelaiminga širdis, matyt, 
sudreba iš baimės, 
Raudonosios Armijos 
mus ir artėjimus prie 
kraštų.

Michelsonas, kaip
gai, matyt, kasdien kalba po
terius už nacių sveikatą, kad 
jie kuo ilgiausia pasiliktų Lie
tuvoje. Nes, aišku, jeigu Jung
tinių Tautų laimėjimas reiškia 
vergiją Suomijai, tai tą patį 
reiškia ir visam pasauliui.

Diena pirmiau japonai iš 
šiaur-vakarinės Burmos da- 
sigrūmė iki 30 mylių nuo 
Imphal miesto, vieškelių 
centro, rytinėje Indijoje. 
Kita japonų armija veržėsi 
Indijon toliau į šiaurius.

Anglai oficialiai pranešė, 
jog per 48 valandas japonai 
iš Tiddim srities Burmoje 
nužygiavo 80 mylių pirmyn 
iki Logtak ežero, Indijoj. 
Kiti japonų daliniai prasi
veržę per aukštutinę Chin- 
dwin upės tėkmę.

Bet čia japonams užnu- 
garėn grūmoja anglai su 
talkininkais. Menama, kad 
jie šiame ruože galės per
kirsti japonams geležinkelį, 
einantį iš Mandalay į Myit- 
kyiną. Tuomet būtų nukirs
tas kelias, kuriuom japonai 
gauna daugiausia reikme
nų ir pastiprinimų.

JAPONŲ PAGYRAI
Japonijos radijas pasako

jo, būk japonai visiškai už
ėmę ir užvaldę 700 mylių il
gio ruožą Indijoj, palei Bur
mos rubežių. O Berlynas 
skelbė, būk ir indėnai, va
dovaujami S. Ch. Bose’s, 
kariaują prieš anglus.

Angly Vadai Žada Antrą Indijos Kvislingas su
Frontą Neužilgo Japonais prieš Anglus

Betgi lygiai taip mano ir ar
gumentuoja Hitlerio ir Goeb- 
belso propagandos biuras. Su lų generolas Montgomery 
kiekvienu savo prakeiktos bur- žadėjo savo kariuomenei,

London, kovo 24.— Ang-

kiekvienu savo prakeiktos bur
nos atidarymu Hitleris giriasi, 
kad jis nešąs pasauliui išgany
mą.

Kaip pasamdytas, per visą 
karą tokią pat propagandą ve
da Keleivis.

Moteriškų Drapanų Siuvimo 
Unijos (International Ladies’ 
Garment Workers Union) pre
zidentas David Dubinsky gi
riasi, kad jo vadovybė šimtu 
procentų laimėjus unijos rin
kimus. Nei į viršininkus, nei į 
delegatus nepakliuvęs nei vie
nas nelabasis komunistas!

O komunistais Dubinskis va
dina visus savo oponentus — 
kas ne su juo, tas raudonasis 
ir komunistas!

žadėjo savo 
kad jinai, ilgai nelaukiant, 
įsiveršianti Vakarų Euro
pon prieš nacius.

Anglijos premjeras sakė 
amerikiečiams parašiutis- 
tams, kad jie greitai kovo
sią pačioje Vokietijoje.

Tito Susisiekęs su 
Vengry Patrijotais

Viena, šis Dubinskio pasigy
rimas yra biskutį persūdytas. 
Pavyzdžiui, Bostone ir Los An
geles Dubinskio klika prakišo. 
Taigi, tapo išrinktas vienas ki
tas ir “komunistas.”

Antra, jeigu, pavyzdžiui, 
New Yorko mieste už eilinių 
narių surašą paduota daugiau 
kaip 20,000 balsų, bet nei vie
nas jų kandidatas neišrinktas, 
tai jau kur nors yra šuo pa
kastas, tai jau į peklą su to
kia rinkimų sistema. Tas paro-

London. — Pranešama, 
kad Jugoslavijos partizanų 
vadas, maršalas Tito-Broz 
sumezgė ryšius su Vengri
jos patrijotais, partizanais 
bei kariais, kurie priešinasi 
hitlerininkams.

Anglų radijas atsišaukė į 
Rumunijos ir Bulgarijos 
žmones prieš vokiečius.

Anglų vyriausybė Indijoj 
tebelaiko kalėjimuose Gan
dhi, Nehru ir daugelį kitų 
indėnų vadų. Bet anglai 
jau kuris laikas paliuosavo 
indėnų kvislingą, Subhą 
Chandrą Bose, lyderį taria
mojo Tautinio Indijos Lais
vės Judėjimo.

Dabar japonai džiaugiasi, 
kad Subhas veda indėnus 
karan išvien su japonais 
prieš anglus.

Bent vienas amerikinis 
radijas pastebėjo, kad gal 
panašią klaidą padarė An
glijos valdžia, paleisdama 
iš kalėjimo Oswaldą Mos
ley, angliškų nacių vadą, 
aršiausią hitlerininką.

Nuskandino 32 Japonų 
Laivus ir Valtis

do baisų supuvimą. Tas paro
do Dubinskio klikos terorą 
prieš narius. Tokiuose rinki
muose narių balsai nieko ne
reiškia. Uniją valdo nelemta 
klika.

Kokia jau unijos demokra
tija, jeigu 20,000 narių neturi 
nei vieno viršininko ir nei vie
no delegato!

Nauj. Guine j a, kovo 24.
— Generolo MacArthuro 
lakūnai šioje srityje nu
skandino dar du prekinius 
japonų laivus ir 30 didelių 
motorinių valčių.

Berlynas skelbia, kad So
vietai atakuoja nacius ir 
Vitebsko srityj.

venamųjų vietų.
Užimdami i miestus Glu- 

bočeką ir SuŠčiną, ‘į šiaur
vakarius ir pietus nuo Tar- 
nopolio, raudonarmiečiai 
pusiau apsiautė Tarnopolį, 
svarbų geležinkelių mazgą, 
per kurį eina ir geležinke
lis iš Odessos į Lvovą ir 
Varšavą. Toliau į pietus 
nuo Tarnopolio sovietiniai 
kovūnai užėmė Kopyčincy 
miestą, keturių geležinkelių 
centrą — visa tai Vakari
nėje Ukrainoje, valdytoje 
lenkų iki 1939 m. rudens.

NACIŲ NUOSTOLIAI
Proskurovo srityje rau

donarmiečiai sukapojo vo
kiečius į paskiras dalis, ir 
vien Skalat-Orodnicos ruo
že išdegino bei iš veikimo 
išmušė daugiau kaip 50 na
cių tankų.

Ties Trembovlia Sovietų 
kariai paėmė nelaisvėn 800 
vokiečių kareivių ir oficie
rių ir pagrobė daug karinių 
reikmenų. Arti Andreikov* 
cų raudonarmiečiai pagro
bė du nacių traukinius, 
prikrautus tankų ir auto
mobilių.

Po Sovietų smūgiais sku
biai traukdamiesi atgal, hit
lerininkai palieka ginklus 
ir amuniciją.

(Berlyno radijas sakė, 
kad Sovietų kariuomenė į- 
siveržė į Kovelio miestą, 
geležinkelių mazgą.)

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo pirmiau atvaduoto 
Vinnicos miesto raudonar
miečiai užėmė Letičevą, ap
skričio miestą, vieškelių 
centrą, ir 25 kitas gyvena
mąsias vietas; pagrobė ke
lias artilerios baterijas ir 
didelį amunicijos sandėlį.

SOVIETŲ ŽYGIAI AR
TYN RUMUNIJOS

Sovietinėje Moldavijos 
Respublikoje (Bessarabijo- 
je) Raudonoji Armija atė
mė iš hitlerininkų apskričių 
miestus Ryškanovką, Tyr- 
novo ir Vertiužany ir 40 ki
tų gyvenamųjų punktų. Ry- 
škanovka stovi tik už 15 
mylių nuo Prut upės, suda
rančios sieną tarp Rumuni
jos ir Sovietinės Moldavi
jos.

čia raudonarmiečiai suė
mė daugiau kaip 1,000 vo
kiečių ir rumunų kareivių 
ir oficierių ir pagrobė 8 
motorines kanuolės, 30 
prieštankinių kanuolių ir il
gą eilę trokų ir vežimų, 
kuriais fašistai gabenosi iš
plėštus iš vietinių gyvento
jų reikmenis.

Laužydami vokiečių apsi
gynimus aplink Nikolajevą, 
uosto miestą, rytiniame šo
ne Bugo upės žiočių, Sovie
tai užėmė B.olgarką, Rako- 
vo, Novogrigorjevską, Ar- 
nautovką, Peksi, Gurjevką 
ir Konstantinovką.

nesensko priemiesčius, kur 
dabar verda mūšiai gatvė
se. čia raudonarmiečiai pa
grobė 25 vokiečių kanuolės, 
60 kulkosvaidžių ir daugiau 
kaip 100 trokų ir automobi- 
litj.
Voznesenskas, rytinėj Bu- 

go pakrantėje, stovi į šiaur
vakarius nuo Nikolajevo, ir 
yra centras geležinkelio ir 
vieškelio, jungiančių Ode
ssa ir Nikolajevą su sriti
mis toliau į šiaurius.

London, kovo 24.—Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
dienos laiku penktadienį 
jau trečią dieną paeiliui at
akavo karinius taikinius 
vakarinėje Vokietijoje ir 
šiauriniai - rytinėje Fran
ci joje.

Viso 5,000 Amerikos ir 
Anglijos bombanešių ir lėk
tuvų kovotojų per 24 va
landas puolė karinius Vo
kietijos miestus, numesda
mi į juos 6,720 tonų bombų 
trečiadienio naktį ir ketvir
tadienį.

SUNAIKINTA BEI SUŽALOTA 
KELI ŠIMTAI KARINIU 

BERLYNO FABRIKU
London. — Anglijos oro 

ministerija paskelbė, kad 
anglų bombanešiai penkio
lika didžiųjų žygių prieš 
Berlyną sunaikino bei sun
kiai sužalojo 326. svarbius 
karinius fabrikus tame 
mieste ir priemiesčiuose.

Tuos žygius anglai atliko 
nuo pernai lapkričio pusės 
iki šiemet vasario pusės, 
numesdami Berlynan ir a- 
pylinkėn daugiau kaip 26,- 
656 tonus bombų. Padary
tus Berlynui nuostolius ro
do žvalgybinės fotografijos, 
kurias nutraukė anglai la
kūnai.

Po vasario pusės šiemet 
anglų ir amerikiečių bom
banešiai padarė Berlynui

Cassino Fronte Mažai 
Kas Naujo

Cassino, Italija, kovo 24. 
— Šiuo tarpu nebuvo jokių 
svarbesnių atmainų Cassi
no fronte. Anglai mūšiuose 
dėl kiekvieno namo griuvė
sių truputį pasivarė pirmyn 
pietvakariniuose Cassino 
pakraščiuose. Amerikiečių 
ir anglų kanuolės bombar
duoja priešus 10 colių sto
rio šoviniais. Vokiečiai at
kakliai ginasi.

Atgriebę nuo talkininkų 
Continental viešbutį, naciai 
vis dar laikosi akmeniniuo
se jo griuvėsiuose.

40 vokiečių lėktuvų bom
bardavo anglus - amerikie
čius. Talkininkai nušovė 
bent 15 iš priešų lėktuvų. 
Bendrai gi padėtis ta pati, 
kaip buvo.

Hitlerininkai Nužudė 
16,000 Rovno Civiliu
Maskva. — Liudininkai 

ir daiktiški faktai parodo, 
kad vokiečiai Rovno mieste 
1941 m. lapkrityje išžudė 
16,000 sovietinių piliečių, 
vyrų, moterų ir vaikų.

Hitlerininkai daugelį gy
vų, tik pašautų, sumetė į 
duobes ir užkasė.

ku-naujų didelių nuostolių, 
rių nepaveiksluoja minimos 
fotografijos.

Tačiau laikraštiniai ir 
radijo pranešimai apie ta
riamą “beveik visišką Ber
lyno sunaikinimą” bu1 v o 
perdėti. Nes anglų fotogra
fijos rodo, jog kai kurie di
dieji nacių valdžios rūmai 
beveik nepaliesti oro bom
bomis. Tarp tų rūmų yra 
milžiniški Hitlerio kance
liarijos ir oro ministerijos 
trobesiai; atrodo visai ne- 
kludyta Amerikos ambasa
da ir t.t. Bet vis tiek žy
miai apadaužyta 21-nas na
cių valdžios rūmas ir suar
dyta daugelis įvairių kitų 
pastatų.

500 iki 750 didžiųjų Ame
rikos bombanešių ir apie 
1,000 lėktuvų kovotojų da
lyvavo žygiuose, kur buvo 
ardoma Hamm miesto trau
kiniu kiemai, Achmer ir 
Handorf lėktuvų stovyklos 
ir Muensterio ir Braunš- 
veigo orlaivių fabrikai, į 
šiaurius, vakarus ir pietų 
vakarus nuo Berlyno.

Amerikiečiai nustojo 27 
bombanešių ir 6 lengvųjų 
lėktuvų, o nušovė 20 nacių 
lėktuvų.

Naktį iš trečiadien. į ket
virtadienį pulkai Anglijos 
bombanešių ir lengvųjų 
lėktuvų galingai smogė 
Frankfurtui, chemikalų ir 
kitų karo pramonių mies
tui, vakarinėje Vokietijoj. 
Frankfurtan anglai tą 
naktį paleido 3,360 tonų 
sprogstamųjų ir gaisrinių 
bombų. Anglai neteko 30 
lėktuvų.

Kiti talkininkų bomba
nešiai atakavo skirtingus 
punktus vakarinėj ir šiaur
vakarinėje Vokietijoje.

Viso per minimas 24 va
landas buvo nušauta 61-nas 
vokiečiu lėktuvas.

Sovietai pasiekė Karpatų 
priekalnes Moldavijoj.

Minsko Partizanų Žygiai Per 
Mėnesį prieš Nacius

i
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Hitleris Šaukiąs Balka
nų Karinę Tarybą

Maskva. — Minsko sri
ties partizanų būrys vardu 
“Mirtis Fašizmui” per mė
nesį suardė 27 karinius vo
kiečių traukinius ir mino
mis susprogdino 98 nacių 
trokus ir automobilius.

Partizanai snaiperiai tuo 
pačiu laiku nušovė daugiau 
kaip 200 vokiečių kareivių 
ir oficierių.

vadus nacių
“valdžių” — 
Rumunijos, 

Slovakijos ir
Kunigų Nuostoliai Jungt. 

Valstijų Armijoje

Berne, šveic. — Neofi- 
cialės žinios teigia, jog Hit
leris šaukia pas save į Ber- 
chtesgadeną 
pastumdėlių 
Bulgarijos,, 
Kroatijos,
Vengrijos — į vadinamąją 
Balkanų karinę tarybą, su
derintam karui prieš Sovie
tus.

Pranešama, kad admiro
las Horthy, buvęs vyriau
sias Vengrijos valdovas, 
taipgi prisiekė ištikimybę 
naujajai vengrų “valdžiai”, 
sudarytai iš Hitlerio paka
likų; todėl naciai paleidę jį 
iš nelaisvės.

Teigiama, kad vokiečių 
areštuotam N. Kallay, bu
vusiam Vengrijos premje
rui, pavykę pabėgti. Jis at
sišaukęs į Jungtines Tautas 
gelbėti Vengriją nuo nacių.

Maskva. — Sovietinės jė
gos kovo 22 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 51 vokie
čių tanką ir nušovė 24 jų 
lėktuvus.

Jau tik 90 mylių telieka 
Sovietam iki čechoslovaki- 
jos. ’’
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Washington.— Nuo karo 
pradžios iki šiol buvo seka
mų nuostolių tarp Ameri
kos armijos kapelionų: ka
talikų ir protestonų kuni
gų, žydų rabinų ir kitų ti
kybų dvasiškių:

19 nukauta laike mūšių, 
19 sužeista, 33 nelaisvėn 
paimta, vienas be žinios 
dingo ir 33 žuvo nelaimin
guose nuotikiuose bei mirė 
nuo įvairių ligų. 90 kapelio
nų buvo pagerbta karinės 
garbės ženklais<už drąsą.

Ginkluotose Jungtin. Val- 
tijų jėgose yra 6,998 kape
lionai — 4,255 pačioj Ame
rikoj ir 2,743 užjūriuose. M

■

nacius sumušti.

KIEK LAIKO REIKĖS 
NACIUS SUMUŠTI?

London, kovo 24. — Žy 
musis anglų generolas 
Montgomery, apžvalginėda- 
mas savo kariuomenę, sakė, 
jog reikės bent vienų
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Grafo Karolio Nuomone Dėl 
i Vengrijos

Anglijoje gyvena ir veikia buvusis 
Vengrijos ministerių pirmininkas, gra
fas Mykolas Karolyi. Jis yra liberalas 
ir šiandien vadovauja kovojantiems dėl 
Vengrijos laisvės vengrams.

Aną dieną Overseas News Agency ko
respondentas turėjo interviu su šiuo žy
miu Vengrijos patrijotu dėl pastarųjų 
Vengrijoj įvykių (galutino Vengrijos 
okupavimo vokiečiais).

Grafas Karolyi nesistebi, kad įvyko 
tas, kas įvyko. Jis mano, jog tai yra lo
giška visos karo eigos pasėka. Horthy ir 
.jo šaika Vengrijoje bėgyj pastarųjų 
penkerių metų tarnavo Hitleriui, ištiki- 
mai tarnavo, todėl dabar reikia abejoti, 
ar Hitleris Horthy suareštavo, kaip sa
ko spauda.

Vienas dalykas dabar turės griežčiau 
pasireikšti Vengrijoje: partizanų judė
jimas. Jau ir iki šiol Vengrijoje veikė 
pogrindinis žmonių judėjimas, bet dabar 
jis žymiai prasiplės. Grafas Karolyi ma- 

į no, kad Vengrijos partizanai susijungs 
.su maršalo Tito armijomis ir išvien ko
vos.

Grafas Karolyi mano, kad šiandien 
Vengrijos žmonėms neužtenka kovoti 
vien tik prieš Hitlerį. Jie privalo tęsti 
kovą ir prieš Horthy režimą, bei jo sėb
rus. Karolyi stoja už tai, kad Vengrijo
je būtų atsteigta pilna demokratija ir 

Į kad toji šalis draugiškai sugyventų su 
Tarybų Sąjunga ir kitais Vengrijos kai
mynais.

Į Kaip Vokiškieji Kryžiokai Vokie
tino Mažosios Lietuvos Lietuvius

Vilnyj (kovo 21 d.) tilpo ilgokas Po
vilo Pakarklio straipsnis apie tai, kaip 
vokiečiai pastoriai vokietino Rytprūsių 
lietuvius. Autorius nurodo, kad “Mažo
sios Lietuvos bažnyčiose, t. y. Rytprūsių 
rytines dalies bažnyčiose jau 1638-tais 
metais buvo Įvestos vokiškos pamaldos: 
jos turėjo būti kas antra savaite ir bu- 
yo skirtos negausingai, bet socialekono- 
miniu atžvilgiu galingai grupei, kurią 
sudarė valsčių ponai, valdininkai, dva
rų prievaizdos ir dalis miestiečių.”

Paskui vokiečiai pradėjo brukti į Ryt
prūsius vokiečius kolonistus, ypačiai po 
didžiojo maro, siautusio Mažoje Lietu
voje 18-tojo amžiaus pirmoje pusėje. 
Vokiečiai buvo apgyvendinti tuose kai
muose, kurių gyventojai lietuviai išmirė 
nuo maro, ir tuose, iš kurių gyventojų 
lietuvių Vokietijos valdovai buvo atėmę 

• žemės ūkius.
Net patys vokiečiai pastoriai pabrėž

davo vokiečių politiką lietuviams vokie
tinti. Pav. Pakarklis rašo:

“Pastorius Ostermeyeris 1795-tais me
tais rašė: ‘Lietuviai čia yra svarbiausia 
tauta, pirminiai gyventojai ir daugely 
vietų gausingiausi. O vis dėlto leidžia
ma vokiškas pamaldas laikyti pirmiau 
kaip lietuviškas. Viso to pagrindas bus 
bene tas, jog jau iš seno lietuviai buvo 
laikomi niekinga tauta ir vokiečių tar
nais.’

“Mažosios Lietuvos lietuvius vertė 
lankyti vokiškas pamaldas dar ir ta ap
linkybė, kad Maž. Lietuvos lietuviškų 
bažnyčių pastoriai buvo vokiečiai, ne
mokėję gerai lietuvių kalbos. Karaliau
čiuje ir Hallėje buvo įsteigtos lietuviškos 
seminarijos, bet seminarijų įsteigimo 

faktas yra susijęs su lietuvių vokietini
mo tikslais, su karaliaus nekentimu Prū
sijos lietuvių.”

Na, o karalius Fridrichas, kurį hitle
rininkai taip garbina, neapkentė lietu
vių ir juos visaip žemino. Tik paklausy
kite: “Tyčiodamasis iš lietuvių, jis yra 
pasakęs, kad ten nėra nei vienos galvo
jančios būtybės, o viename laiške jis 
net rašo, kad iš dviejų dovanų jis ge
riau pasirinktų kumelę negu lietuvaitę, 
nes pirmoji esanti gudresnė už antrąją.”

Ir vokiškiesiems plėšikams pavyko da
linai savo tikslų pasiekti, suvokietinti 
Rytprūsių lietuvius. Pov. Pakarklis ši
taip savo straipsnį užbaigia:

“To viso padarinys — plačiose Maž. 
Lietuvos srityse, kur 19-to amžiaus vi
dury beveik vien lietuvių kalba teskam
bėjo, šiandien vien senoji karta bemoka 
lietuviškai. Tačiau yra Maž. Lietuvoje 
sričių, kaip antai Klaipėdos kraštas, Til
žės kai kurios apylinkės, kur lietuviškai 
moka ir senieji ir vaikai ir lietuvių kal
ba vartojama namie, nors už tai tenka 
didžiai nukentėti. Lietuvių atkaklus už
sispyrimas, savosios kalbos meilė per ke
lis šimtus metų pergyveno įvairiausius 
lietuviškumo persekiojimus, pergyvens 
ir hitlerinio teroro laikus ir pamatys vo
kiškojo fašizmo žlugimą.”

Sutinkame su Pov. Pakarkliu ir ma
nome, kad po šito karo visos Rytprūsi- 
jos lietuviškosios srity š turėtų būti iš
trauktos iš “viršžmogių” “globos” ir 
grąžinamos Lietuvai; lietuvių tauta 
nors sykį po šimtų metų turėtų būti su
jungta, apvienyta vienon respublikom

To, beje, pageidavo ir Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimas, įvy
kęs praeitų metų gruodžio 18-19 dd. 
New Yorke.

Daugiau apie Goebbelso 
Propagandos Lietuviškuo 

sius Šinkorius
A. BIMBA

Fašistinės Vienybės re
daktorius irgi pradėjo gai
liai apraudoti Amerikos ir 
viso pasaulio komunistų li
kimą. Tysliava sako, kad 
jam jų labai gaila, nes jie 
turėsią persiorientuoti. Jie 
pirmiau kovoję prieš Itali
jos Badoglio valdžią, o da
bar turėsią prieš ją be ke
purių vaikštinėti. Ir vis tik 
todėl, kad Sovietų vyriau
sybė su ta valdžia apsikei
tė diplomatiniais atstovais.

Mums atrodo, kad Vie
nybės redaktorius be reika
lo sielojasi. Ypatingai ne
reikalingos jo ašaros, kuo
met patys komunistai, kiek 
mums matoma, niekur nėra 
prašę fašistų užuojautos. 
Sovietų Sąjungos užmezgi
mas diplomatinių ryšių su 
Badoglio vyriausybe, pasi
rodo, nepakeičia komunistų 
atsinešimo linkui tos val
džios. Pavyzdžiui, Italijos 
komunistai pareiškė, kad 
jie dar paaštrins kovą prieš 
tą monarchišką vyriausy-

Nutrauksime su Suomija Diplo
matinius Ryšius?

Vis daugiau ir daugiau skelbiama, kad 
Washington© vyriausybė nutrauksianti 

diplomatinius ryšius su fašistine Suo
mijos valdžia. Vėliausios žinios iš mūsų 
sostinės skelbia, jog valstybės sekrt. 
Hull nematąs jokio reikalo palaikyti mū
sų diplomatus Helsinkiuose po to, kai 
suomiai fašistai atsisakė klausyti mūsų 
patarimo, atsisakė taikytis.

Mes jau senai buvome tos nuomonės, 
kad su Suomijos fašistine valdžia nu
traukti ryšiai būtinai reikia. Mes sakė
me ir sakome, kad Washingtone sėdįs 
Suomijos fašistų atstovas ir jo klika 
tarnauja ne tik Helsinkiu vyriausybei, 
bet podraug ir Hitleriui. Jis čia šnipi
nėja ir visokias žinias, naudingas Hitle
riui, siunčia į Helsinkius, iš kur jos per
duodamos Berlynui.

Kad taip yra, jau ne sykį buvo ra
šyta Amerikos spaudoje.

Taigi kartą ant visados reikėtų pada
ryti tam galas.

Sovietų Sąjungos santy
kiai su įvairiomis vyriausy
bėmis yra vienas dalykas, 
o komunistų — visai kitas. 
Jeigu’ Tysliava šitą tiesą 
žinotų ir nesivaduotų pro- 
hitlerine neapykanta vis
kam, kas komunistiška, ji
sai pataupytų savo energi
ją ir ašaras daug vertes
niam reikalui.

Mes niekur nematėm ir 
negirdėjome nei vieno ko
munisto giriant Badoglio 
valdžią tik todėl, kad su ja 
užmezgė diplomatinius ry
šius Sovietų Sąjungą. Ko
munistinis Daily Worker, 
pavyzdžiui, taip pat griež
tai ir aštriai tą valdžią te- 
bekritikuoja dabar, kaip 
pirmiau. Jis. teigia, kad ta 
valdžia nėra demokratinė, 

kad ją turės pavaduoti Ita
lijos žmonių išrinkta ir pa
statyta vyriausybė taip 
greitai, kaip Italijos sąly
gos leis žmonėms tatai pa
daryti. Jei tas ką pasako, 
tai pasako, kad yra grynas 
melas ta fašistinė propa
ganda, būk komunistai ne
turį savo nuomonės, o visą 
išmįntį semią iš Maskvos. 
Tačiau Tysliava drįsta ši
taip sapalioti:

Tai dar vienas įrodymas, 
kad Amerikos komunistai 
neturi savo nuomonės. Jie 
šoka taip, kaip Maskvoje 
grojama. Bet pikčiausia y- 
ra tai: kada Maskva 
nutaria kitaip groti, tai

apie tai nepraneša komuni
stams Amerikoje.” (Vieny
bė, kovo 17 d.).

Betgi taip neseniai tas 
pats Vienybės redaktorius 
ir kiti pronaciški orakulai 
nuo visų tvorų giedojo, kad 
Maskva viso pasaulio ko
munistams komandavojan* 
ti, jiems nuolatos instrukci
jas duodanti, be jos in
strukcijų komunistai negalį 
nė piršto pajudinti, nė lie
žuvį apversti. Dabar gi, 
matote, jau teigia, kad Ma
skva komunistams visai nė 
nepraneša, ką jinai “gro
ja.”

Fašistai prieštarauja pa
tys sau. .Patys save pasta
to dideliais melagiais.' Ki
taip nė būti negali: visi 
Goebbelso anti - sovietinės 
propagandos šinkoriai vie
nu ar. kitu laiku turi pasi
karti ūž savo liežuvio.
ARGI IŠTIESŲ LIETU

VIŲ TAUTA NESI
DŽIAUGIA?

Hitlerinė propaganda tu
ri daugiau apaštalų, negu 
ponas Tysliava, fašistinės 
Vienybės redaktorius. Ka
talikiško Garso redaktorius 
ponas Zujus irgi prisideda. 
Jis taipgi sušilęs išnaudo
ja kiekvieną progą pasitar
navimui Jungtinių Tautų 
priešams. Pavyzdžiui, Gar
se (kovo 16 d.) skaitome:

Nacių galybė braška. Jų 
dienos suskaitytos. Daugelio 
tautų, kurios nūnai dar ken
čia nacių jungą, jau akys 
švinta, nes jos žino, kad iš
laisvinimo valanda artinasi, 
kad jos vėl galės tvarkyti sa
vo gyvenimą, kaip joms ge
riausia patinka, galės džiaug
tis savo laisve ir nepriklauso
mybe. Tokio džiaugsmo dar 
neturi lietuviai ir kitos ma
žos tautos, į kurių žemes ir 
laisvę kėsinasi didžiulis kai
mynas — Sovietų Rusija.

Lietuvių priežodis sako, 
kad* viena bėda, tai nebėda, 
bet dvi ar kelios bėdos, tai 
žmogų tikrai suėda. Nesunku 
įsivaizduoti milijonų lietuvių, 
latvių, estų, lenkų ir kitų 
tautų padėtį, kai jie nežino, 
koks jų likimas laukia išgy
venus baisią nacių okupaci
ją. Jos tiesiog krinta despe- 
racijon tik pamanius, kad iš 
vieno jungo reiktų pereiti į 
kitą ir nesulaukti šviesesnio 
rytojaus.
Juk tai tiesiai iš Goeb

belso biuro plepalai. Zujus 
nėra toks atviras fašistinis^ 
propagandistas, kaip kiti, 
drąsesni jo kolegos, kurie

visai atvirai sako, kad jų 
širdys sudreba iš baimės 
išgirdus kiekvieną Raudo
nosios Armijos laimėjimą. 
O faktas yra, kad kiekvie
nas Raudonosios Armijos 
laimėjimas yra visų Jung
tinių Tautų, visos žmonijos 
laimėjimas. Yra laimėjimas 
taipgi mūsų krašto, Ameri
kos, nes kiekvienas Raudo
nosios Armijos laimėjimas 
išgelbsti tūkstančius ame
rikiečių gyvybių. Kiekvie
nas Raudonosios Armijos 
laimėjimas yra ypatingai 
okupuotų, pavergtų tautų, 
jų, tarpe’ ypatingai Lietu
vos, laimėjimas, nes toks 
laimėjimas artina jųjų iš
laisvinimą.

Ponas Zujus nesako, kad 
jo širdis sudreba išgirdus 
kiekvieną Raudonosios Ar
mijos laimėjimą. Jis tą pa
tį pasako gudriau, subtletiš- 
kiau. Jis nesako, kad jo šir
dį baimė purto, ale Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos žmonių. Jie, gir
di, bijo Raudonosios Armi
jos laimėjimo. Jie nelaukia 
jos atėjimo, tai yra, nelau
kiu išlaisvinimo iš nacių 
vergijos.

Jis sako, kad Raudono
sios Armijos, tai yra, Jung. 
Tautų, laimėjimas nežada 
tų nacių pavergtų .kraštų 
žmonėms šviesesnio ryto
jaus. Priešingai, tie didvy
riški Jungtinių Tautų gin
klai jiems reiškią “perėji
mą iš vieno jungo į kitą!”

Kaip visi fašistiniai pro
pagandistai, taip ponas Zu
jus, neturi jokios teisės 
kalbėti nei Lietuvos, nei 
kitų pavergtų kraštų žmo
nių vardu. Jis gali kalbėti 
ir kalba tik už save. Ta 
kalba jis parodo savo sim
patijas hitlerizmui. Ta sa
vo kalba jis demoralizuoja 
Amerikos lietuvius ir krei
pia juos prieš Jungtinių 
Tautų ginkluotus žygius. 
Jis kenkia karo pastan
goms. Jis tarnauja, su to
kia savo kalba, Amerikos 
ir visos žmonijos mirtina
jam priešui.

Lietuvos žmonės jau pui
kiai įrodė visiems, kuriems 
rūpi tiesa, kad jie laukia ir 
trokšta išlaisvinimo iš na
cių jungo. Jie tai įrodė par
tizaniškomis kovomis. Jie 
tai įrodė atsisakydami sto
ti į nacių armiją, arba sa
vanoriai važiuoti Vokieti
jon į vergiją. Tuo patim jie 
taipgi įrodė savo išsiilgi
mą Raudonosios Armijos 
atėjimo.

Mes žinome,

Philadelphia, Pa

Ivanauskas 
laišką nuo Lietuvai 
Teikimo Komiteto, 
mūsų kliubą prisi- 
to kilnaus darbo.

Norkus Nusigando
Kovo 15 d., Lietuvių Muzi- 

kalio Namo Pašalpos Kliubo 
įvyko susirinkimas. Išklausius 
ir priėmus valdybos raportus, 
užrašų rast, 
perskaitė 
Pagelbos 
kviečiantį 
dėti prie
Kilo karštos diskusijos, vieni, 
kad prisidėti, kiti tam priešin
gi. Ypač “didelis” Lietuvos 
“patrijotas” K. Zodeiko (taip 
jis rašosi) buvo griežtai prie
šingas. Sakė, laukim, kol ka
ras pasibaigs. Kuomet vienas 
narys pastebėjo, kad Liet. Va
davimo Sąjunga turi tūkstan
čius dolerių surinkus ir vis dar 
renka daugiau, tai, kodėl ne
galima rinkti drapanos ir ki
tos reikmenys nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams? Zo
deiko atkirto: “reikalinga pro
paganda skleist už Lietuvą.” 
Tai, mat, kokie “nuoširdūs” 
tokio tipo “patri jotai.” Kad 
poneliai, surinkę tūkstančius 
dolerių, turi £erus laikus, besi
trankydami po plačią Ameri
ką, liežuviais mala už nepri
klausomą Lietuvą, tai juos rei
kia remti, o tuos lietuvius, ku
rie lietuvių daliniuose, kartu 
su Radonąja Armija, kraują 
lieja, gyvastis aukoja išlaisvi
nimui Lietuvos, tai jiems ar 
jų giminėms nei panešiotų dra
panų “negalima” aukoti. Ar 
taip gražu, broliai “patrijo
tai” ?

Užsibaigus ginčams, didžiu
ma balsu išrinkome tris dele
gatus: Juozą Balinską, J. Rai
nį ir S. Reikauską, “kad pa
tirtų, kas ten veikiama.” Taip 
išsireiškė pirmininkas.

Rašt. Ivanauskas raportavo, 
kad turėjome 11 ligonių, keli 
jau atsimaldavo, vienas iš jų 
Laisvės skaitytojas Nevedoms- 
kis, kuris nelaimėje neteko 
piršto. Vienas miręs, tai Kazys 
Mikelionis. Laidotuvių direkto
rius Juozas Balinskas suteikė 
gražų paskutinį patarnavimą.

Užsibaigus susirinkimui, W. 
Norkus, pribėgęs prie valdy
bos, sako: “Tai atsinešk.it rau
doną flagę ir pastatykit į kam
pą.” Jis labai išsigando, kad 
kliubas išrinko delegatus į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą. Apsiprasi, broliuk, gyve
nimas išmokys protauti.

Jūreivis Walter J. Karaliū
nas, už atsižymėjimą Saliamo
no Salose, lapkr. 1, 1943, gavo 
Navj'’ and Marine Corps meda
lį. Jo žmona Mary gyvena’ 
2232 N. 2nd St.

Senas Kliubietis.
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Prašymas

Raudonarmiečiai kaujasi su vokiečiais, veja vokiečius iš kaimo pietrytinėj 
Ukrainoj, buvusio nacių pavergtu per ilgą laiką, vieno iš šimtų kaimų, atva
duojamų nuo vokiečių kas savaitę Raudonosios Armijos pergalingame žygiavi
me pirmyn.

Laisvės ir Vilnies korespondencijose tenka pastebėti, 
kad kolonijose organizuojasi Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto skyriai bei komisijos rinkimui drapanų Lietu
vos žmonėms. Tai labai geras ir greitas darbas ir jis turi 
būti varomas pirmyn su didele energija. Reikia, kad 
Komiteto skyriai bei komisijos tam tikslui visur susior
ganizuotų ir tuojau imtųsi už darbo dėl teikimo pagelbos 
Lietuvos žmonėms. Į tą darbą reikia stengtis įtraukti 
visas vietos lietuviškas organizacijas ir veikėjus.

Bet negerai, kad tie susiorganizavę skyriai nepasisten
gia tuojau susisiekti su Nacionaliu Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetu ir nepraneša jam savo viršininkų var
dų ir adresų. Tatai labai svarbu ir būtinai reikalinga. 
Todėl šičia viešai prašome visų skyrių bei komisijų tuo
jau susisiekti su centru ir priduoti jam savo viršininkų 
vardus ir adresus.

Darbas pradeda įsisiūbuoti ir kyla įvairių reikalų. 
Visi bendrai, juos turime spręsti ir diskusuoti. Tam rei
kalingi glaudūs ryšiai tarpe centro ir skyrių.

Ikišidl esame gavę (ir tai netiesioginiai) adresus vir
šininkų tiktai Philadelphijos, Baltimorės, Bridgeport© 
ir Eastono skyrių. Bet žinome, kad jų yra daugiau su
siorganizavusių. Lauksimė greito atsiliepimo.

LIETUVAI PAGELBOS TEIKIMO KOMITETAS.
• ’ 419 Lorimer St., Broqklyn 6, N. Y.

kaip bjau
riai apsimelavo lenkų val

kai jinai 
sake, kad Raudonajai Ar
mijai peržengus tuos Len
kijos rubežius,’ kurie buvo 
prieš 11939 metus, ji susi
tiks didžiausį pasipriešini
mą iš žmonių pusės. Tai 
buvo bjaurus, begėdiškas, 
hitlerinis melas. Pasirodė 
kaip tik priešingai. Apie 
Lutską ir kitas vietas žmo
nės džiaugsmo ašaromis 
pasitiko Raudonąją Armi
ją • •

Taip begėdiškai, hitleriš
kai dabar meluoja toks Zu
jus ir kiti klerikalai, kurie 
skleidžia nuodus, kad Lie
tuvos žmonės nelaukią 
Jungtinių Tautų ginklų at
ėjimo ir išlaisvinimo jų iš 
nacių jungo. Neužilgo visas 
pasaulis įsitikins ir pama
tys, kad šitokia jų, Zujų, 
Simučių ir Grigaičių propa
ganda yra Goebbelso biuro 
propaganda. Neužilgo jie į- 
sitikins ir pamatys, kad 
Lietuvos žmonelės išskėsto
mis rankomis pasitiks savo 
išlaisvintoją Raudon. Ar
miją. Koks džiaugsmas tų 
žmonių bus, kaip jų akys 
nušvis, kai jie pamatys 
Kauno ir Vilniaus gatvėmis 
išdidžiai žygiuęjant Raudo-

džia ištrėmime,
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Šypsenos
Nesiskubina

— Gerbiamoji panele, ar 
tamsta tiki į meilę iš pir
mo žvilgsnio?

— Ne, netikiu.
— Gerai, tada aš užeisiu 

dar rytoj.

Apkalbos
— Va, tenai eina žmogus, 

apie kurį mūsų mieste dau
giausia prikalbėta.

— Na, tikrai? Ir kas apie 
jį prikalbėjo?

— Jis pats.

nosios Armijos lietuviškus 
pūliais 1 Šviesus rytojus 
jiems išauš, pirmu sykiu 
per tris paskutinius metus 
jiems tikroji saulė užtekės!

To Lietuvos išlaisvinimo 
nebesutrukdys nei krokodi- 
liškos ašaros, nei hitleriški 
visų Zujų, Tysliavų ir Gri
gaičių keiksmai. Išlaisvini
mas ateina. Jį neša ant sa
vo ginklu Raudonoji 
mija, Anglijos armiją, 
merikos armija! Lai 
išgamų ir parsidavėlių 
dys dreba iš baimės, 
visa plačioji Amerikos
tuvių visuomenė sveikina 
kiekvieną tų armijų laimė
jimą!

sau 
šir-
bet 

lie-
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S. Pet ponaitis.

Tarybų Sąjungos Spauda apie Lietuvių 
IVIeno Ansamblius

Lietuviu meno ansambliu koncertai 
Ir Ir

Maskvoje 1943 m. rugpjūčio mėn. praė
jo su nepaprastu pasisekimu ir padarė 
gilų įspūdį visiems tarybinės sostinės 
meno mėgėjams. Tai buvo pirmas Mas
kvos publikos susipažinimas su lietuvių 
tautos menu, su turtinga ir įvairiaspal
ve mūsų liaudies kūryba. Tarybų Sąjun
gos sostinė buvo sujaudinta mūsų liau
dies meno grožio, taip puikiai pademon
struoto mūsų jaunųjų ansamblių, susi
kūrusių evakuacijoj, rūsčiomis ir sun
kiomis karo sąlygomis.

Lietuvių meno ansamblių koncertams 
plačius straipsnius paskyrė visi Maskvos 
laikraščiai.

Tarybinės vyriausybės organas “Iz
vestija” dideliame straipsnyje “Lietuvių 
meno koncertai” rašė:

“Pilnos poezijos ir svajingumo lietu
vių dainos patraukia savo muzikiniu 
vaizdingumu ir nuotaika net lietuvių 
kalbos nemokantį klausytoją ... Eilė lie
tuvių dainų peraugo savo tautiškumo rė
mus ir yra nusipelniusios būti mūsų cho
ro ansamblių repertuare, kaip puikūs 
tarybinių tautų meno pavyzdžiai.”

Labai aukštai “Izvestija” įvertino mū
sų choro meną. “Puikioj daugiabalsio 
choro dainoje “Gegutė sode,” — rašė 
laikraštis — skambi choro grupių sutar
tinė primena džiaugsmingą įvairių var
pelių sąskambį. Talentingas atlikimas 
nemažiau sudėtingos dainos “Oželis,” 
kuris turėjo didelį pasisekimą, liudija 
aukštą daugiabalsio dainavimo meistriš
kumą, pasiektą jauno choro kolektyvo, 
Klenickio ir Žiedūno vadovaujamo.”

Labai karštais žodžiais “Izvestija” at
siliepė apie mūsų meno ansamblių paro
dytą Maskvoje teatro montažą “Iš rytų 
šalelės saulelė tekėjo”:

“Talentingas režisieriaus K. Kymon- 
taitės darbas sugebėjo suteikti iš esmės 
abstrakčiam senobinių ir naujų liaudies 
dainų ir šokių montažui pobūdį vientiso 
ir dominančio apsakymo apie lietuvių 
tautos istorinį likimą, apie jos amžinus 
priešus-vokiečius, apie Tarybų Lietuvos 
gimimą ir kovą dėl tėvynės išvadavimo 
iš vokiškųjų okupantų ... Masė scenoje 
dainuoja ir veikia taip ryškiai ir vienin
gai, tartum ji reiškia mintį ir jausmus 
vienos gyvos esybės — herojaus, kurio 
vardas liaudis. Neįmantrios formos, 

’skaistūs ir kilnūs lietuvių šokiai patrau
kia savo linksmumu ir naivia gracija. 
Čia ir linksmi rateliai “Kalvelis” ir 
“Kubilas,” ir lietuviškas kadrylius “Jon
kelis,” ir kokietiškas “Angliečikas,” ir 
darbo šokis “Rugeliai,” ryškiai vaizduo
jąs laukų darbų vaizdus ir, pagaliau, bū
dingas visoms Pabaltijo tautoms šokis

“Noriu miego.” Reikia pripažinti šokių 
grupės dalyvių ir vadovo J. Kazlauskai
tės nuopelną, kad ansamblis, neturėda
mas atskiros šokių grupės, atlikdamas 
lietuvių liaudies šokius choro jėgomis, 
vis dėlto pasiekė užtektiną atlikimo dar
numą ir ryškumą.”
“Puikūs lietuvių tautiniai kostiumai,— 

rašė laikraštis toliau. — Išraizgyti švie
siame fone ryškūs raštai ir vaidingi 
marginiai sudaro sultingą ir gamtai ar
timą koloritą. Grupės deriny lietuviškie
ji kostiumai sudaro laukų gėlių puokš
tės įspūdį. Dailininkai V. Jurkūnas ir S. 
Žukas parodė gerą kostiumų ir dekoraci
jų formų skonį, sukūrę ryškų lietuvių 
tautos praeities ir dabarties vaizdą.”

Supažindindamas savo skaitytojus su 
mūsų skudučiais ir trimitais, puikiai 
pasirodžiusiais per lietuvių meno ansam
blių koncertus, laikraštis pažymėjo: 
“Skudučiai — instrumentas, savo kilme 
siekiąs gilios senovės, skambesiu ir iš
vaizda primenąs senovės graikų “Pano 
fleitą.” Trimitai — vinkšniniai vamz
džiai, savo garsu primeną sušvelnintą ra
go garsą. Eilė muzikinių primityvų, su
grotų tais instrumentais, perkėlė klausy
tojus į gilią lietuvių tautos praeitį.”

“Lietuvių meno koncertai, — baigda
mas rašė laikraštis, — parodė, kad lietu
viai turi puikių artistų, iš kurių pir
miausia tenka paminėti Lietuvos TSR 
nusipelniusią artistę A. Staškevičiūtę ir 
M. Aleksandravičių, turintį žavingą ly
rinį tenorą ir aukštą vokalinę kultūrą. 

'A. Staškevičiūtės ir M. Aleksandravi
čiaus vardai; be abejojimo, įgys populia
rumo ir tarybinio žiūrovo meilę. Išeida
mas iš lietuvių meno koncertą, žiūrovas 
išsineša sieloje gilią lietuvių meno sim
patiją.”

Karštą straipsnį apie lietuvių meno 
ansamblius paskelbė vadovaujantis Ta
rybų Sąjungos rašytojų ir menininkų 
laikraštis “Literatūra i iskusstvo” (“Li
teratūra ir Menas”). Štai keletas ištrau
kų iš tame laikraštyje paskelbtos pla
čios recenzijos “Lietuvių koncertai”:

“Iki šiol mes mažai žinojome apie 
Lietuvos meną. Įvykusieji koncertai su
pažindino mus tik su maža dalele lietu
vių tautos sukauptų muzikos turtų. Ir 
vis dėlto tai buvo pakankamai, kad mū
sų publika persisunktų lietuvių liaudies 
dainų ir šokių grožiu ir pamylėtų juos 
taip, kaip mes nuo pat pirmojo susitiki
mo pamylėjome Gruzijos, Bielorusijos, 
Ukrainos ir kitų broliškų respublikų 
meną.

“Lietuvių liaudies muzika labai tur
tinga. Nuostabiai gražiosios dainos pa
sidarė lietuvių liaudies jausmų reiškė-

Saliutas Pergalei

sukėlė 
ir tri-

i

Pirmosios amerikiečių kariuomenes grupes pribūna j Los Negros Admiralty salyne 
ir visu skubumu bėga prie savo paskirties, kai tik jų kojos spėja pasiekti sausžemį. 
Iš karto ekspedicija buvo1 manoma vyksianti tik apžvalginėti, bet radę tinkamas 
sąlygas apžvalginejimą pavertė j visuotiną įsiveržimą ir užėmė salą.

J

jais. Jose atsispindi tautos gyvenimas, 
jos istorija, jos amžinoji kova su vokiš
kaisiais grobikais. Lietuvių dainos labai 
originalios savo ritmine struktūra. 
Ypatingai originalios senoviškos dau
giabalses dainos — sutartinės.

“Lietuviai aistringai myli savo dai
nas. Ir visiškai suprantama, kad liau
dies dainos užėmė centrinę vietą lietuvių 
meno ansamblio koncertuose.

“Susipažinimas su choru paliko ge
riausią įspūdį. Jis turi visas galimybes 
išsilyginti su geriausiais Tarybų Sąjun
gos ansambliais.

“ Nepap rastą s u s i dom ė j i m ą
liaudies instrumentų—skudučių
mitų ansamblio pasirodymas. Skudučio 
balse yra kažkas archaiška. Tačiau pri
mityviškumas čia derinasi su originališ
kumu. Skudučių ir trimitų garsai per-, 
kelia klausytoją į laisvuosius laukus ir 
miškus, kuriuose šis nepaprastas menas 
gimė.

“Lietuvių liaudies šokiams yra būdin
gas judėsiu ramumas. Kilnus judesių 
paprastumas ir natūralumas suteikia 
lietuvių šokiams ypatingą grožį. Publika 
šokius sutiko audringais plojimais.

“Meno ansamblių koncertuose dalyva
vo eilė solistų. A. Staškevičiūtė jau se
niai įsigijo Maskvoje puikią reputaciją. 
Dabar galima buvo įsitikinti įvairiapu
siškumu jos gabumų, lygiai pasirodžiu
sių, kaip operinėje ir kamerinėje klasi
koje, taip ir atliekant liaudies dainas. 
M. Aleksandravičius — nepaprastai ta
lentingas dainininkas, kuris, be abejo, 
užims žymią vietą Tarybų Sąjungos vo
kalistų tarpe. Kultūriniais, rimtais mu
zikantais pasirodė Kauno konservatori
jos profesorius smuikininkas L. Chajo- 
šas ir jaunasis pianistas Potašinskas.

“Lietuvos meno ansambliai turi dabar 
didelius uždavinius. Ansambliai neš sa
vo meną tarybų liaudžiai, o džiaugsmin
gą Lietuvos žemės išvadavimo dieną jie 
grįš į tėvynę, dalyvauti pergalės šventė
je. Ir norisi palinkėti ansambliams, kad 
jie ir toliau dirbtų su tuo pačiu entu
ziazmu, nepaliaunamai tobulindami sa
vo meistriškumą.”

Laikraštis “Večerniaja Moskva” pa
skelbė apie ansamblio koncertus plačią 
'recenziją, pavadintą “Lietuvos balsas,” 
kurioje taip pat labai entuziastingai at
siliepia apie mūsų ansamblių meną.

Profsąjungų laikraštis “Trud” straip
snyje apie Lietuvos muzikos koncertą, 
įvykusį Čaikovskio salėje, rašė:.

“Lietuvių meno ansamblių kolektyvai 
— choras, šokių grupė, liaudies instru
mentų kolektyvas, džazo orkestras pade
monstravo savo turtingą meno kultūrą. 
Dar prieš tai, kai salėje suskambėjo mu
zika, auditorija buvo sužavėta nuosta
biais lietuvių tautiniais rūbais. Ypatin
gai turtingai ir įvairiapusiškai koncerte 
suskambėjo liaudies muzika. Mažai pa- 
žįstantiems lietuvių folklorą klausyto
jams buvo malonu įsitikinti, kokie pla
tūs ir įvairūs yra lietuvių liaudies mu
zikos žanrai ir stiliai.

Maskvoje išeinantis laikraštis anglų 
kalba “Moscow News” taip pat skyrė di
delę recenziją lietuvių meno ansamblių 
koncertams.

Trumpai supažindinęs savo skaityto
jus su lietuvių ansamblių praeitu keliu, 
laikraštis “Moscow News” rašė:

“Tie, kurie dalyvavo lietuvių meno 
ansamblių koncertuose Maskvoje, tiesiog
negalėjo patikėti, kad daugelis ansam- • 
blistų dar prieš trumpą laiką buvo vien 
tik mėgėjai.

“Lietuvių tauta, :— rašė toliau laik
raštis, — sukūrė nepaprastą liaudies 
dainų lobyną. Lietuvių dainos pasižymi 
savo nuoširdumu ir melodiškumu.”

Labai aukštai “Moscow News” įverti
no montažą “Iš rytų šalelės saulelė te-

(Charkovą paėmus 1943. VIII. 23)
Vaivorykštėj garsų—saliutai, salvės, 
Danguj—raketos, kulkų spinduliai— 
Tai kibirkštys iš stalininės kalvės, 
Kur kalama mūs pergalių valia.
Ugnies vainikais Kremlius vainikuotas, 
Ugnis ne mirtį, džiaugsmą skelbia nūn : 
Sveiki, jūs miestai, sritys išvaduotos, 
Sveiki, draugai, aušroj laisvų dienų!
Širdis lietuvio muša džiaugsmo taktą: 
Plis Lietuvoj saliutas šis aidais,
Skros Kremliaus ugnys hitlerinę naktį, 
žaibuos viltis nematomais laidais.
Smogs priešą mūs triumfo dainos kilnios, 
Skris Lietuvon aušros pasiuntiniais;
Aušros ten laukia Kaunas, mūsų Vilnius, 
Aušros gandu skambės paųemuniai.
šis vakars'busimąjį pranašauja— 
Saliutais kai garsėsi, Lietuva, 
Laimėjus Žalgirį kai švęsi naują
Ir džiūgaus tau nušvitusi Maskva.

J. Palemonas.

Sapnai Apie Tėviškę
Tankiai aš per sapną pamatau tėvynę: 
Jos lankas ir pievas, ir miško pavėsį . . . 
Duburius upelio, raistus, tamsią plynę, 
Puikumą darželių; jų gilų žavesį: 
Kada tai kvepėjo ir rūtos ir mėtos— 
Rodos jos į širdį man dabar įdėtos ...
Klaidžioju aš tankiai miško tankumynais: 
Einu aš, keliauju pašilių^ kalvomis . . . 
Bėgu, lenktyniuoju su savo kaimynais, 
Vis besigėrėdams’ dyvinioms spalvomis: 
Vai, kiek daug jos džiaugsmo dėlei manęs teikia 
Ir kaip jos maloniai į jausmus man veikia.
Bet kai vaizdai mainos, kai sapnai pranyksta, 
Ir baisi tikrybė vaidentuvėj stojas, 
O su ja nuožmiausi šešėliai išdygsta, 
Nes verianti širdį vaizduotė kartojas: 
Kai šakalų spiečiai tas vietoves šmaižė, 
O mirtis ir kančios liaudies būtį aižė.
Dabar tavo upės ašaromis teka,
Tavo vaikų kraujas žalias lankas tvenkia, 
žvėrys-niekadėjai visų žingsnius seka, 
Niekingi kryžiokai jiems kvėpuoti kenkia: 
Išplėšia, ir maistą ir gūžtas suardo,
Mūs tautą naikina — kad nebūt'jos vardo . ..
Be galo, be ribų nakties tamsa siaučia, 
Per ūkanų klodą šviesos nesimato...
Bet smogiama liaudis ir žino ir jaučia, 
Kad didi sunkybe žiauraus niekšo pado 
Amžinai negrumdys juos į rudą purvą— 
Jų darbai jiems riausia pražuvimo urvą.
Tėvynė brangioji. . . Mūs jausmai, mūs gale, 
Mūs visi troškimai, mūsų visa viltis 
Eina su karžygiais, kurie grabus kalė
Dėl nuožmaus skerdiko. Ir kai užbers smiltis 
Ant nenaudų kapo, ant niekingo brudo— 
Būsim atsikratę nuo amaro rudo.
Ti.k tuomet saulutė pradės tave šildyt... 
Nuo vėjo dvelkimo nudžius ašarėlės. .
žaizdų didžius randus laikas ims išdildyt, 
O kapus karžygių puoš skaisčiausios gėlės: 
Jie gaujos barbarų neliks išžudyti, 
Kai į liaudies širdį jie taps įugdyti.
O tuomet ne sapnas, bet pati tikrovė 
Sugrįš mums į širdį, į jausmus, į spėką . . . 
Kai Tavo esybė, ateities gerovė: <
Dėl mūs teiks didingą naujam darbui vieką, 
Kai brangus mūs kraštas pataps išvaduotas 
O gerbūvio vairas bus liaudžiai paduotas.

A. Dagilis.

“Jaunam talentingam režisieriui K. 
Kymontaitei pavyko sukurti nepaprastai 
gražų ir įdomų scenos vaizdą. Artistai 
parodė scenoje natūralią graciją ir jau- 
nimišką entuziazmą. Puikūs lietuvių 
tautiniai rūbai su savo harmoningomis 
spalvų schemomis džiugino akį.”

Paliesdamas choro pasirodymą, laik
raštis pažymėjo:

“Choro meisteris Žiedūnas ir dirigen
tas Klenickis yra užsipelnę aukščiausią 
pagyrimą už pasiektą choro meno tobu
lumą ir ryškumą. Įvairių nuotaikų liau
dies dainos — rimtos, linksmos, epiškos 
ir herojiškos skambėjo visu savo grožiu.”

Atsiliepimus apie mūsų meno ansam
blių koncertus paskelbė ir visi kiti Mas
kvos laikraščiai. “Krasnaja ■ Zvezda” 
(Raudonosios Armijos laikraštis), 
“Krasny Flot” (Raudonojo laivyno orga
nas), “Moskovskij Bolševik” ir kiti.

Laikraštis “Pravda” paskelbė didelį 
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininko M. Gedvilo straipsnį apie 
lietuvių liaudies meno pasirodymus Mas
kvoje.

Maskva,
1943 m. rugpjūčio 3 d.
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New Haven, Conn
“The Battle of Russia” 

Shubert Teatre

Kovo 28 dieną bus rodoma 
plačiai pasklidęs įdomus mu- 
vis — filmą “The Battle of 
Russia.” Rengia New Haven 
Chapter of Russian War Re
lief, Inc. Prasidės rodymas 2 
vai. po piety ir vakare kaip 7 
vai. Lietuviam verta ši filmą 
pamatyti ir tuom pat kartu fi
nansiškai paremti Russian 
War Relief.

Bus ir daugiau paveikslų ro
doma ir, prie to, bus kalbų ir 
dainų.

Tai, draugai ir draugės, ku
riuos ir būtinas reikalas ver
čia būti namie, tai tą vakarą 
stengkitės dalyvauti ir visus 
kitus reikalus padėkite į šalį, 
o matykit filmą “The 
of Russia.” Aš pats su 
draugų tikrai būsiu.

Įžanga 55c, įskaitant taksus.
M. Antanuk.

Battle 
grupe

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St., arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6380
OFISO VALANDOS: 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdėliomis ir iventadieniais

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-6868 

<□►
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime ,
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

FOTOGRAFAS'
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant 
padidinu tokio 

P dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

A

i

1

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

ir
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137-43 Imlay St. & 282 Van Brunt St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

SALVATORE A. JOSEPHS.
FRANK L. DOMINICK SALOMONS 

(River Bank Wine Co.) 
137-43 Imlay St., 
282 Van Brunt St.,

NOTICE is hereby given- that License No. 
L 1053 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor sit retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 453 Graham Ave.. Boroligh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
Dre raised*

CARMELA SANTONELLI 
(Meeker-Graham Wine & Liquor ^Stcre) 

453 Graham

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. TrAKr'JOHN V. MEEHAN
101 Nassau Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 1841 has been issued to the" undersigned 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

beer, wino and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
6823—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

Avė.. Brooklyn, N. Y. B
6823-

KRISTINE LUND 
(Owl’s-Head Rest.) 
e., Brooklyn, N. Y. B

5702

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 
Law at 37 
County of Kings, 
premises.

PATRICK J.
(Murphy’s Cocktail Inn) 

Nevins St., Brooklyn, N. Y. B

of the 
Nevins

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control St., “ . . _ . .
to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MURPHY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 184 
County of 
premises.

Broadway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

37

ALICE HAMILTON 
(Bank Bar & -Grill)

184 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

be

i hereby given that License- No. 
i been issued to the undersigned 
■ & liquor at retail, under Section 

Alcoholic Beverage Control Law 
43rd St., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 1100 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1273 
County of 1 
premises. _

WINDSOR LIQUOR STORE.
Brooklyn. N1273 —13rd

INU

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section l<>7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Montague Street, Borough ot 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES REST.. INC.
151 Montague St.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE
RL 1681

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at wholesale under

LL 267 has 
to sell wine 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 181 Lawrence 
Brooklyn, County of 
off the premises.

ALPINE WINE 
181 Lawrence Ave..

Borough of 
Kings, to be consumed

& LIQUOR CORP.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 28 I 
to sell ’ 
Section I 
Law at 
County i 
premises.

PEERLESS

has been 
wine and 
107 

41
of Kings

of the 
Court

issued to the undersigned 
liquor at wholesale under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

44 Court St.
IMPORTERS. INC.

Brooklyn. N. Y. B

NOTICE
LL 285 
to sell
Section

hereby ^iven that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at wholesale under

is
has

wine ___ .
107 of the Alcoholic Beverage Control
80 Columbia St.. Borough of B’klyn, 
of Kings, toCoun ty i

premises,
STANDARD FOOD

80 Columbia St.,

be consumed off the

PRODUCTS CORP.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 265 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 327 ________ __
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

JOSEPH COSSENTINO
327 Troutman St., Brooklyn, N.

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

B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

U, Borough of Brooklyn. 
-Kings, to be consumed on the

at 4105 Avenue. 
County of 
premises.

4105 Ave.

JOHN CREMIN 
(The Log Cabin)

Brooklyn. N. Y. B

____is hereby given that License No. 
RW 604 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5222 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PASQUALE GROSSO & 
DOMINICK DEL PRETE 

(Venice Rest.)
Ave., Brooklyn, N. 'i

NOTICE

hereby given tl at License No. 
i. :>i4 nas been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 
at

NOTICE is 
L 972 has

of the Alcoholic
1112 Rutland Road, 

County of Kings, to 
premises.

EMANUEL E. 
1112 Rutland Road.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PEARLMAN 
Brooklyn, N. I!

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1369 has been issued to the undersigned 
to «eil beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of tlie Alcoholic Beverage Control 

8th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3330 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED W. STORTZ 
(Criscuit Grill)

3330 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5702 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD KIERAN
6th Ave., Brooklyn, N. Y. B

----------- 4a---------------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1430 has been issued to tlie undersigned 
to sell beei'i wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlie premises.

FRANK DiCARA 
(Frank’s Bar & Grill)

4111 Ave., Brooklyn, N. Y. B118

NOTICE is hereby given .that 
RL 1483 has been issued to the 
to Sieli beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 134-—35th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY & SEYMOUR STRAHL 
(Strahi’s Bar & Grill) 

St., Brooklyn, N. Y. B

County

ALFONSO ALAI,LONE 
(Al's Bar & Grill)

6909-11 8th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
RL 1355 has 
to sell beer, 
Section 107 
Law at 43 
County of 
premises.

LOUISE B.
(Ritchey’s Bar & Rest.)

43 Bond St., Brooklyn. N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under

the

herdby
been

wine 
of the 
Bond 
Kings, to

License No. 
undersigned 
retail under

given that
issued to the

and liquor at
Alcoholic Beverage Control

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

St.,

PUGHIELLI

NOTICE 
I, 401 I 
to sell wine 
107 of 
at 6017 
County of Kings, 
premise

has

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

i<» .-.rn i>vvi, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 171 Knickerbocker Ave.. Borough of 

consumed

NOTICE
RL 1192

Law at 171 Knickerbocker 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on

6017
ISIDORE FRUCH'tMAN 

Ave.. Brooklyn, N. Y. B3rd 17 I

the premises.
HEISSER SQUARE 

(Schwaben
Knickerbocker Ave.,

REST..
Hall) 
Brooklyn,

INC.

N. Y. B

NOTICE i 
L 150

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic

has 
wine 
the 
Wyckoff Ave , 
of Kings,

at 300
County 
premises.
SAM FEINBERG

300 Wyckoff Ave..

NOTICE i 
L 417 has

to

&

NOTICE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5652 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and li(juor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261-7 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on tlie premises.

DOM, INC.
(New National Hail)

261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. B

134—35tli

NOTICE
RL 5483

License No. 
undersigned 
retail under

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 412, has been issued to the 
to sell beer, wine and liquoi- at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 551—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1190 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 341-3 Court Street, Borough of 

Kings, to be consumed

is hereby given that 
has been issued to the 

to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 104-6 Meserole Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HENRY JORDAN 
(Times Tavern)

101-6 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y. B

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JULIUS HEILWEIL 
Brooklyn, N. Y. B

to sell beer, wine 
Section 107 of thi 
Law at 119 Van 
Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL 
Brunt St.,

hereby given that 
been issued to tlx

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at 

Alcoholic Beverage Control 
Brunt Street, 

of
Borough of

Kings, to be consumed

551 -5th

PATRICK 
(Murphy’s 

Ave.,

J. MURPHY
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y. B

Brooklyn, County of 
on the premises.

JENNIE
341-3 Court St.,

R. OLSON
Brooklyn, N. Y. B

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

Avenue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

107 of the 
at 2 Myrtle 
County of Kin 
premises.

MYRTLE WINE & LIQUOR
2 Myrtle Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is 
L 1063 has 
to sell wine 
107 of the 
at 7921 
County of 
premises.

B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Sectioh 

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Alcoholic 
7th Ave..

Kings, to

7 th

AMBROGIO
Ave. Wine

NOTICE is 
L 1032 has

107 of the Alcoholic 
at 51 P2 
County u 
premises.

the

MAGLICCO
& Liquor Co.) 

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& liquor at retail, under Section
__l.-’.L* Beverage Control Law 

18th Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings,' to- be consumed off the

•119 Van
J. O'BRIEN

Brooklyn, N. Y. B

License No. 
undersigned 
retail under 

of the Alcoholic Beverage Control 
Kent Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

is hereby given that 
has been issued to the 

at

NOTICE 
RL 1189 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 
Law at 329 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4315A — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST BAUER 
(Gus’s Bar & Grill)

4315A — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that 
RL 1258 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 North 5th Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HELEN
107 No. 5th St..

License No. 
undersigned 
retail under

Kings, to be consumed

GRANKA
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4237 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 339 Myrtle Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

PROJECT
339. Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby ‘given that 
RL 1331 lias been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of tlie Alcoholic Beverage Control 
Law at 326-334 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOE'S BORO HALL, INC.
326-334 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under Borough of 

Kings, to be consumed

CAFE, INC.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1329 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section'107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 317 Chester Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1GNATZ REDKO 
(Chester Rest.)

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RI 
to sell 
Section

B

License No. 
undersigned 
retail under F. W. SH ALINSis hereby given that 

1311 has been issued to the 
beer, wine and liquor at
107 of the Alcoholic Beverage Control 
8692—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to 

premises.
(Shalinskas)be consumed on theCounty317ARTHUR MICHELINI

Lve., Brooklyn, N. Y. B29 Kent FITTER
Tavern)

Brooklyn, N. Y. B

WILLIAM 
(Fitter’s FUNERAL HOMELicense No. 

undersigned
hereby given that 
been issued to the

i<> i-en Mm. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
consumed on the

NOTICE
RL 1777 has 
to sell beer.

Law at 
County 
premises.

Jay St., 
Kings, to be

JOHN RICE, 
(John Rice Bar

Jay St.,

JR.
& Grill)

Brooklyn, N. Y. E

License No. 
undersigned

NOT-C'E is hereby given that 
RL 6126 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 323 Washington St., Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTORY TAVERN. INC.
323 Washington St., Brooklyn, N. Y, B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail undei'

NOTICE is 
RL 1878 has 
to sell beer, ...... - ----- ------
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
consumed

NOTICE
RL 155 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section '107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 
County 
premises.

8692- 1thgiven that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

is hereby 
lias been 

to sell beer, wine 
Section 107 
Law at 170 
County of 
premises-.

THOMAS J. CUNNINGHAM
170 Court St., Brooklyn. N. Y. B

of the 
Court 

Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4402 — Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS W. CASEY 
(Casey's Bar & Grill) 
II, Brooklyn, N. Y, B■1102

4106 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on tlie

■1106—5th Ave.,

CHRIS O'BRIEN
(Chris’s) 

Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
RL 1205 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

1511 Broadway, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

hereby given that 
been issued to the

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail undei-

NOTICE 
RL 1502 
to' sell beer, wino and liquor at retail under 
Section J07 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1764 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

SYDNEY CHARLES BERSE & 
HERMAN BERSE 

(Berse’s Tavern)
1761 Broadway, Brooklyn, N. Y. B

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

Law at 
County 
premises.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

MICHELE MOFFUCCI 
(Michele Moffucci Bar & Grill) 

Broadway, Brooklyn, N. Y. B

Suteikiam garbingas laidotuves

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1 128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

107

$150
Section 
Law at 
County 
premises.

of

334 Lewis

of the Alcoholic Beverage Control 
Lewis Ave., 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
lie consumed on the

Koplyčias suteikiam nemoka' 
mai visose dalyse miesto.

LARRY F.
Ave.,

FOSTER
Brooklyn, N. Y. B

TeL Virginia 7-4490

mmmm

the County

177

•^B5222 1th

of
I

568

the Section

County
B WALTERthe

NOTICE

6503 B

County

8 Nevins St.,No.
BROOKLYN, N. Y660 GRAND STLicense No.that

retail underind liquor at
I07 of tin

10th

20thhas

B

be consumed off the

B

107

No. Ralph
under

ANNA

219 DeKalb

B946

License No.Brooklyn. N. Y. BAve..
be consumed on the

7101

the

B1th9408

License No.

•03 Church

Brooklyn, N. Y. BAvė.,

2087 Fulton

B

SCHWARTZ

B

MAX

PIRKITE KARO BONUS 764—40th St.

BALLAS

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Ixiw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Uw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

he-eby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Aleoholie Beverage Control T.aw

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

of the 
Court 
Kings,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control Ia»w

NOTICE
RL 1105

NOTICE
RL 1356RETAIL 

A ve..

NOTICE is 
I. 460 has 
to sell wine 
107 of the

has 
wine 
the 
Bond 
of Kings,

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

WALTER 
(Short's

Brooklyn, 
on the )

Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

KESSLER
& Liquor) 

Brooklyn, N.

NOTICE
RL 6797

SEIGFRIED
Brooklyn, N. Y. - B

hereby 
been

NOTICE is 
L 399 has 
to sell wine 
JOI of the 
at 8212 —

DIAMOND PA IB

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

BAR & GRILL, 
Brooklyn.

Alcoholic Beverage Control Law 
20th Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
2nd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

LIQUORS. INC.
Brooklyn. N. Y. B

DAN'S
St..

has
wine
the _ ____ __
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn,
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
RL 5123 has 
to sell beer.

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

of vhe Alcoholic Beverage Control 
3rd Ave.. Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed on the

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

MICHAEL DOYLE
Ave., Brooklyn. N. Y. B

203 West

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 

Alcoholic Beverage Control Law

County i 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic

SOCIETY IMATRA
Brooklyn, N. Y. B

107 of 
at 568 
County 
premises.

ANAK 
Sutter

has
wine
the
Bedford Ave., 
of Kings, to

Brooklyn, N,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic

LESTER GOLD 
(Farragut Liquor Store) 

1415 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
RL 1705

20th Avenue, Borough of 
of Kings, to bo consumed

GREEN
Brooklyn, N. Y. B

has 
wine
the
DeKalb Ave., 
of Kings, to

429

NOTICE >» 
L 796 has 
to mH wine 
167 of the
at 2637 Fulton St..
County of Kings, to 
vremiees.
LOUIS SCHNEIDER

Brooklyn, 
on the | 

MAC
J >wight

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

at 1718 Church Ave.,
County of Kings, to 
premises.

WORLD
1718 Church

DANIEL GU'ITIN
Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigneel 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic

Dwight Street, 
of Kings, to be

107 of 
at 918 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Control 
—7th Ave.,

107 of the 
8 Nevins 
of Kings,

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

NOTICE is 
RL 5110 lias

NOTICE is 
L 976 has 
to sell wine 
107 of the 
at 4505 Ft.

retail under 
Beverage Control 

St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

F. SHORT
Tavern)

Brooklyn. N. Y. B

Brooklyn, N. Y. 1!

INC.
N. Y. BNOTICE

L 86

ROSE M. HAGGERTY 
(Haggerty’s Bar & Grill)

Ave.

JOSEPH WEINSTEIN
18th Ave.. Brooklyn. N. Y.. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 

Alcoholic Beverage Control Law 
Hamilton Parkway. Borough of

Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROSE & LOUIS CURRO
4505 Ft. Hamilton P'kway Brooklyn, N. Y. B

CHARLES M. NUGENT
(Nugent’s' Cafe) 

Ave., Brooklyn, N. Y. B

131 Remsen Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed 

the premises.
THE BROOKLYN CLUB, INC

Remsen St.. Brooklyn,

Brooklyn, County of 
on the premises.

SEIDEL’S
2101 Emmons Ave..

REST., INC.
Brooklyn, N. Y. B

HARRY MALEMAN 
(Mapleton Wine & Liquor Store) 

1231 — 20th Ave., Brooklyn, N. Y. B

107 of the Alcoholic Beverage Control 
9408- 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

SABINA CHASANOFF 
(Terminal Wine & Liquor Co.) 

918 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

LAVITZ
(Carlton Wine & Liquor Store)

Ave., Brooklyn, N. Y. B

MEYERSON 
(Court Atlantic Bar & Grill) ,

137 Court St., Brooklyn, N. Y. B

FREDA RICHARD LOEB 
(Bush Tavern, Inc.)

Ave.. Brooklyn, N.

WINE & LIQUOR CO., INC.
Ave., Brooklyn, N. Y. B

& SAM SCHNEIDER
(Sally’s Wines & Liquors) 

St.. Brooklyn. N, Y. B

fit*

TTHEW

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST

(Skersai nuo Republic Teatro)
(RAMANAUSKAS)

NO. 070

Love v.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 

Alcoholic Beverage Control Law 
Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is 
L 614 
to sell 
107 of 
at 23 
County 
premises.

LOUIS BERNSTEIN 
(Bondstreet Wine & Spirits Store)

23 Bond St.. Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 590 nas been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Liw 
at 6503 — llth Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

BARNET & ISRAEL SCHNEIDER 
(Martin's Wine & Liquor) 
llth Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
L 1033 has 
to sell wine 
107 of the 
at 2288 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
(Post Wine 

2288 Nostrand Ave.,

NOTICE 
L 971 
to sell 
107 of 
at 328 
County 
premises.

WILLIAM 
828 Bedford Ave..

NOTICE 
L 515 
to sell 
107 of 
at 219 
County 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 

Alcoholic Beverage Control Law 
5th Ave.. Borough of Brooklyn. 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE. INC.
8212 — 5th
NOTICE is 
L 356 has 
to sell wine 
107 of the _______
Kt 1415 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
L 723 has 
to sell wine 
Jff7 of the 
at 903 Charch Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CHURCH AVE. WINE & LIQUOR CORP. 

Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is 
L 218 has 
to aell wine 
107 of the 
«t 429 — .... ..
County of Kings, 
promises.

ALBERT SCHWARTZ 
(South Brooklyn Liquor Co.) 
5th

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section 
Alcoholic Beverage Control l>aw 

5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

° M PARE
hereby given ' that License No. 

has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 

ter Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1x05 has been issued to the undersigned 

tvino & liquor at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Rockaway Ave.. Borough of Bk'lyn, 
of Kings, to be consumed off

107 of the
at 333 Cumberland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP.

333 Cumberland St.. Brooklyn. N. Y. B

NOTIC E h
CL 115 has
to se) 1 beer
Section 107
I ,a w a t 7 10
County of

hereby given that License 
been issued to the 
wine and liquor at 

of the Alcoholic
■I Oth 

Kings,

NOTICE 
CL 71 I 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 
Brooklyn, 
on

NOTICE is hereby given that 
RL 17 13 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 856 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT MAJOR 
(Lincoln Tavern)

856 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. B I

NOTICE is 
L 160 
to sell 
107 of 
at 300 
County 
premises. 
SAMUEL FFJNBERG & JULIUS HEILWEIL 
300 Wyekoff Ave.. Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine
Section 107 of the
Law at 122.3
Brooklyn, County
on the premises.

given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn.

to be consumed on the

hereby given that License No. 
boon issued to the undersigned 

>eor, wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 

Law at 32 1 Lincoln Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG 
(Autumn Cafe)

32 1 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 1287 has been issued to the undersigned 

wine and licpior at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

$ &

DIAMOND ENSEMBLE
first in He

Matched 1 4K gold
rings, intricately
fashioned in ro
mantic designs.

QUALITY

$65
DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

De-
RO-

ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis

NOTICE is hereby given that 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iwiw at 113 Driggs Avenue, Borough of 
Brixiklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALINTY PATIRCH
143 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1'186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2880 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

F. & D. BAR & GRILL. INC.
2880 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7401' 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
RL 1823 mrcu w V.IV. v* i > ■..... į

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Law at 
County 
premises.

is hereby given that 
...............   has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 243A Court St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

daniel McLaughlin
243A Court St.. Brooklyn, N. Y, B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l<aw at 203 West 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND
9th St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE
RL 5071 ____
to sell beer, wine And liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at lit Henry St. 
County of Kings, 
premises.

CANDLELIGHT REST.. INC.
(Candlelight Rest.)

114 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 840 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the 
at 6221 — 
County of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1391 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
Law at 137 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given -that License No. 
RL 1215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2101 Emmons Avenue. Borough of 

Kings, to be consumed

that License No.
I has been issued! to the undersigned 
beer, wine and liquor at retail under 
107 
9 16 
of

NOTICE is hereby given 
RL 170 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises.

is hereby given that 
............... has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1409 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PETER KEEHNER & BENJAMIN SCIBELLI 

(Rivoli Bar & Grill)
1409 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 923 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER IIOJANACKI 
(United Tavern, Inc.)

923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUBEN 
(Commish’s Inn)

413 Evergreen Ave.. Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1560 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK RUSSO 
(Ixiungc Cafe)

1560 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Secti'in 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 24 Myrtle Avenue. 
Brooklyn, County of Kings, to 
op the premises.
SEYMOUR M. ALEX & MAX

(Tarry Tavern)
24 Myrtle Ave.. Brooklyn, Nx?

NOTICE is hereby given that License 
RL 5429 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 764—40th 
County of Kings, 
premises.
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST CLUB, 

INC.
Brooklyn, N, Y. B

o. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

MATEUŠAS SIMONAVIClUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos 
tuotos degtinės ir 
vynai, 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te Busipanžinti.

426 SO. 5th STREET

geri ausiu

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

BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661GREEN 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 patenkintu

Rare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

BROOKLYN, N. Y. |
Telefonas EV. 4-8698

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip 
gi jų šeimoms jr jų pa 
ei jautams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842



JAMES CONVY 
(Manor Cafeteria & Grill) 

035 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. B

šeštadienis, Kovo 25, 1944 Laisve, Lithuanian Daily NewJ r Penktei PuftlapH

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.

U.S. EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission 
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City

arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

IS būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(73)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

PRANEŠIMAI LICENSES

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITORIŲ 

PAGE GIRLS 
TELEFONŲ OPERATORES 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Gero Algos. Kreipkitės Į Timekeeper 

THE BARBIZON
HOTEL FOR WOMEN

L10 E. 63rd St. (73)

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODES 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODES 
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ 
VIRTUVĖS DARBININKAI *

PATYRĘ
Taipgi 

Pradiniai mokinami ir apmokamai
PILNA ALGA laike inokinimosi.

Matykite MR. SHIELDS

WHELAN DRUG. CO.
165 WEST 46th St. (PRIE B’WAY) Rm. 311

NOTICE lx hereby given that License No. 
RL 1825 has been issued to the undersigned 
to aell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 199 Russell St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUTERDING & WILKENS
199 Russell St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1656 has been isaued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2789 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD BRICKER. JR. 
(Van Siclen Tavern)

2789 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 650—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWIN WILINSKI 
(Waterfront Bar & Grill)

650—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 3138 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

PETER VOGRIC
(Norwood Palace Restaurant, Inc.) 

1133 FuUou St., firooklyu, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licertse No. 
RL 7032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Marcy Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK PAGNOTTA 
(Don’s Bar & Grill)

40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1396 has been issued to the undersigned 
to self beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I?aw at 1534 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1534 MYRTLE AVE. REST.. INC. 
1534 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6175 has been issued to the undet'sifcned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engcrt Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

146 Engcrt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5906 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 2188-2190 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. -

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Restaurant)

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Franklin Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

WALTER REEVES
138 Frauklia St., Brooklya, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE OX
8226—5th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 388 Palmetto Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON MATZKE WITZ 
(Ridgewood Star Bar & Grill)

388 Palmetto SI., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1286 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Metropolitan _ Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES ZAILSKY
152 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6024—7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GERARD A. DONOHUE 
(Old Homestead Tavern)

6024—7th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 635 Meeker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No; 
RL 7016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Glenmorc Avenue, Borough of 
Brooklyn,'. County of Kings, to jbe consumed 
on the premises;

KONSTANTY PUCZINSKI
123 Glenmorc Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE- is hereby given that License No. 
RL 4135 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM. 1IAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
(Frank's Bar & Grill)

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULREID BAR & GRILL, INC.
1753 Fulton St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1030 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOHR & SCHAYNE’S TAVERN. INC.
1030 Gatos Ave., Brooklyn, N. Y. R

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BERNIUKAI—JAUNI VYRAI

SALDAINIŲ PAKUOTOJOS
Daliai Laiko ar Pilnam Laikui

Gera

(77)

84

(71)

VYRAI VYRAI
FABRIKO DARBININKAI

PAPRASTI DARBININKAIPATYRIMAS NEREIKALINGAS

Puikiausios Darbo Sąlygos
MERGINOS - MOTERYS

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

72 SCOTT AVE. BROOKLYN

(72)

BERNIUKAI

John Wanamaker 5:30 A.M.—1:30 P.M

VALYMUI MOTERYS

(71)

(77)

(75)

SHEFFIELD FARMS
VIRĖJOS

(76)PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

KREIPKITĖS TARPE 9 A.M. IR 5 P.M.

(71)

BERNIUKAI—VYRAI

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BŪTINAI PRAMONEI 
REIKIA SEKAMAI

STEEL & TUBES DIVISION 
REPUBLIC STEEL CORP.

Linksmos Darbo Sąlygos
ALGA—NUOLATINIS DARBAS

Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti savo .atliekamumo pareiškimą.

JOHN WANAMAKER
9th ST. IR BROADWAY

CHARLES
389

7-2210 kasdien, išskiriant 
šeštadienį.

F. HUBBS & CO.
Lafayette St.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANT© PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

VALYTOJAI
SANDELYJ VYRAI

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESU1 VYRAI

AUKŠTA Į VALANDĄ MOKESTIS!
VIRŠLAIKIAI!

J

9th ST. IR BROADWAY
Kreipkitės j Personnel Offisą. 12-tos 1.

Iš būtinų darbų reikia turėti USES 
Paliuosavimą. (75)

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACW03 
NUOLATINIAI DARBAI

IS būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

BENDRAM FABRIKO DARBUI
Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. Ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(73)

REIKALAUJA 
VALYMUI MOTERŲ

5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS \

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE * 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIU PAKUOTOJOS

Berniukai—Amžiaus 17 ar 
Viršaus

(SU DRAFTO ATIDĖJIMAIS)
Nuolatinis fabriko darbas būtino

je pramonėje. Apskritais metais. 
Dabar ir po karo. Patyrimas nerei
kalingas. Pradžiai alga $23.75 į sa
vaitę iš penkių dienų — 45 valandų. 
Taipgi prisideda viršlaikiai atlieka
mu laiku su ekstra mokestim. Grei
ti pakilimai su pakėlimu algos.

STAR CORRUGATED 
BOX CO., INC.

55-15 GRAND AVE., MASPETH, LI.
...  . ............... ..Ų?)

Kreipkitės į Personnel Offisą. 12-tos 1.
Iš būtinų darbų reikia turėti USES 

Paliuosavimą. (75)

Nuolatinis Darbas 
Banko Ofisų Valymas 

6 iki 11:30 P. M. 
šeštad. 2 iki 7:30 P. M.

GERA ALGA 
Matykite Supt. 

160-16 Jamaica Ave. 
JAMAICA, L. I.

ARTI FLUSHING IR METROPOLITAN 
CAR LINES

TAIPGI JEFFERSON ST. STOTIS ANT 
14th ST. SUBVĖS

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Na- ' 
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Ala*.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Hefitia

, Turėti Paliuosavimo Pareiškimų.
INTERNATIONAL TAILORING GB.
12th St. Ir 4th Avė.

REIKIA VYRŲ
Patyrimas nereikalingas. Nuolat. Gera Alga.
MARY ANN BUTTON CO., 38 W. 20th St., 

N. Y. (11-tos lubos)

REIKIA VYRŲ
Dėjimui į dėžes ir pakavimui namų 
užlaikymui daiktų uptown sandėlyje.

SKAMBINKITE EDGECOMBE 4-7751
(71)

MERGINOS
REIKALINGOS POPIEROS MAI
ŠIUKŲ DIRBTUVEI. PRADŽIAI 
ALGA $18 LAIKE MOKINIMOSI. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ JEI PAGEI
DAUJAMA.

GILSON BROS.
139—2nd St., Brooklyn. TR. 5-5577

(72)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25 I SAVAITĘ, NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS I 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS
$21.25 Į SAVAITĘ, KREIPKITĖS Į

HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(X)

MERGINOS—2.
Lengvas darbas džiūlerių išdirbėjus. Patyri

mas nereikalingas. Gera proga.
DARVIE & SIEGEL, 33 W. 46th Et.

(72)

NUOLATINIS DARBAS
Gera alga. Pastoviai 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VALANDŲ

SAWDUST SALES CO.
79th PL. & 71st AVE., GLENDALE, L.I.

(73)

Žiūrėkite pirmyn { ateitį. Susijungkite 60 
seniai įsteigta firma.

Nuolatinis darbas dabar ir pokariniu periodu. 
Mokykitės amato dabar, kuris jums gelbės 

vėliau
Mes galėtume pasinaudoti Darbininkėmis 

Bendram Darbui ir Siuvamų Mašinų 
Operatorėmis.

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Kalėdų dovanos, bonai, apmokamos vakacijos 
yra dalina parama, kurią gauna mūsų 

darbininkai.
Linksmos aplinkybės.

Populiarė muzika groja palinksminimui 
ištisą dieną.

Kreipkitės bi laiku tarpe 8 ir 5 vai.
TURI BOT NEW JERSEY GYVENTOJA

S. GOLDBERG & CO., INC,
20 E. B’WAY, HACKENSACK. N.J.

(72)

VYRAI!! VYRAI!!
AR GRYŽĘ VETERANAI 

SU AR BE PATYRIMO 
GYVYBINIAI APSIGYNIMO DARBAI 

SU PUIKIAUSIOMIS 
POKARINĖMIS PROGOMIS 

SOLDERERS
ACETYLENE & ATONIC 

WELDERS 
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
TESTERS & CALABRATORS 

THERMOMETER FILLERS 
MACHINISTS 
STOCK BOYS 

!š būtinų darbų reikia paliuosavimo.

Manning, Maxwell & Moore, 
Inc.

450 Communipaw Ave., Jersey City, N. J.
(72)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Naktiniai šiftai 10 P.M.—6 A.M.

43Į6 VALANDŲ SAVAITĖ
$26.25 f SAVAITĘ

Su reguliariais pakilimais
Senai Įsteigta gamybos ištaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

(82)

MOTERYS!! MOTERYS!!
Su ar be patyrimo.

GYVYBINIAI APSIGYNIMO DARBAI 
Su puikiausiomis pokarinėmis progomU.

SOLDERERS 
ACETYLENE & ATONIC 

WELDERS 
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
TESTER & CALABRATORS 
THERMOMETER FILLERS 

MACHINISTS 
STOCK BOYS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

Manning, Maxwell & Moore, 
Inc.

450 Communipaw Ave., Jersey City, N. 3. 
_____________________ . 'W

MERGINOS - MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry St., arti Canal St. stoties.
7 ir 8 Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
(77)

MAŠINISTAI
Tiktai pilniausiai patyrę; gera proga ir 

mokestis.
APEX MACHINE MFG. CO., 53 E. 10th St.

(77)

VYRAI—VYRAI 
BENDRAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PROGOS PAKILIMAMS IR VIRŠLAIKIAI 
Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 

HENRY HEIDE, INC. 
Employment Dept.

Vandam St. (7th Ave. sub. iki Houston ar 
8th Ave. sub. iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway 

(arti 38th St.), N. Y.

Kreipkitės Tuojau
R. M. HAAN 
CANDY CO.

44-35 21st Street, L. I. City
Ely Ave. & 23rd St.—8th Ave. Sub.

(73) '

BENDRAI PAGELBININKAI
KARINIAM FABRIKUI 
40 Valandų Savaitė

Prisideda 12 valandų viršlaikių už laiką ir Vi

Kings Electro Plating 
252 Java Street, 

GREENPOINT, BROOKLYN.
(73)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI 

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA 

D&rblninkal iš būtinų velkamų nebus 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO. 
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J*

VYRAI ANT KELIO 
SU KARAIS

Aptarnavimui mūsų produktų lokaliniuose 
industrijiniuose fabrikuose

PILNAM LAIKUI—GERA ALGA 
Šis nėra Karinis darbas

CANTEEN CO.
314 E. 23rd St. (arti 2nd Ave.),N.Y.C. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
paliūdijimo

REIKIA MERGINŲ
Dirbti prie mašinerijos. Išmokite gerą pastovų 

amatą. Švarios aplinkybės

60c Į VALANDĄ MOKINANTIS
Stiprios. Turi būt pasiryžusios.

THE MAPES PIANO STRING CO.
767 E. 133rd St., Bronx

206 FRELINGHUYSEN AVE.
NEWARK, N. J.

Žiūrėkite pirmyn į ateitį. Susijungkite su 
seniai įsteigta firma.

Nuolatinis darbas dabar ir pokariniu periodu.
Mes turime skaisčių vietų berniukams ir 

vyrams, 16 metų amžiaus ar viršaus.

IŠ ANKSČIAU PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Kalėdų dovanos, bonai, apmokamos vakacijos 
yra dalina parama, kurią gauna mūsų 

darbininkai.
Linksmos aplinkybės.

Populiarė muzika* gloja palinksminimui 
ištisą dieną.

Kreipkitės bi laiku tarpe 8 ir 5 vai.

TURI BOT NEW JERSEY GYVENTOJU

S. GOLDBERG &CO., INC.
20 E. B’WAY, HACKENSACK, N.J.

(72)

MERGINOS PRIE BUFETO. TiRtai patyru
sios merginos. Puikiausia alga. Geros valan
dos. Uniformos, valgis, apmokamos vakacijos.

INTERBORO CAFETERIA, 
BROADWAY & MYRTLE AVE.,

BROOKLYN. (71)

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

OPERATORĖS
PIRMOS KLASES MIEGAMOSIOM 

IR ARBATINĖM SUKNELĖM*
Kreipkitės x

EMMA A. MALOOF, INC.
444 MADISON AVE., CITY.

REIKIA KELETO 
VYRŲ APTARNAVIMAMS 

KVIETKŲ AUGINIMO ĮSTAIGOJE 
Kreipkitės 

RICHTER FLORIST 
197-23 47th Ave. 
BAYSIDE, L. I. 

Bayside 9-3000

MERGINOS—MOTERYS
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Bendras Fabriko Darbas 

Progos Pakilimams ir Bonai 
VIRŠLAIKIAI

Geros Darbo Sąlygos, Patogumai Užkandžiam 
HENRY HEIDE, INC. 

Employment Dept.
84 Vandam St. (7th Ave. sub. ikl Houston ar 

8th Ave. sub. iki Spring)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

REIKIA VYRŲ 
Būtinai Pramonei 

PIENINĖJE DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ 

ARKLINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
VEŽIMŲ MAZGOTOJŲ

APTARNAUTOJŲ 
Kreipkitės Asmeniškai 

HARBISONS’ DAIRIES
FRONT AND DIAMOND STS. 

KENSINGTON & HUNTING PARK AVES. 
3325 OLD YORK ROAD 

PHILADELPHIA, PA.

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS V AKACIJOJ) 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

AR KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.

MERGINOS
Lengvas knygų apdarymo darbas.

NUOLATINIS, GERA ALGA
GEROS DARBO SĄLYGOS

QUINCY,
109 W. 64TH ST.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam dar
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės j

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., JPRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite.

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAPRASTAS DARBAS
Geros darbo sąlygos. Šviesi, švari dirbtuve. 

Proga išmokti . amato. Nuolatinis darbas 
dabar ir po karo.

VIGDER BROS., INC.
224 W. 30th St. (12-los lubos)

(75)

Nuvalymui ir pardavimui paukštienos. 
Patyrimas nereikalingas 

$25 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 
GREITAS PAKILIMAS IKI $35

I KETURIAS SAVAITES 

BROOKHAVEN FARMS . 
136-42 Roosevelt Ave., Flushing 

BUS TERMINAL BUILDING
(73)

BUFFERIŲ
APVALYTOJŲ

MALIAV0T0JŲ
Maliavotojų Pagelbininkų

ST ALTORIŲ
DIE NUSTATYTOJŲ

ELEKTRIKŲ
Flaterių Pagelbininkų 
Sandėlio Tvarkytojų 
Mašinų Operatorių 
PAGELBININKŲ

MAŠINISTŲ
SRIUBŲ MAŠINŲ
NUSTATYTOJŲ 

Kavalkiukų Atrinkėjų
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN
SAFETY RAZOR 

CORP.
62-76 Lawrence St., Brooklyn

(71)

BERNIUKAS
Tikra proga išsimokinti pelningo biznio.

GERA ALGA—5 DIENŲ SAVAITĖ
Phone Spring

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ * KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

Vyrai. Patyrimas nereikalingas. Gera hlga. 
Nuolatinis darbas.

SPARE WAY FOOD PRODUCTS, 
203 Clifton Place, Brooklyn.

(72)

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 1002 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3901 ■ 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALICE O’REILLY
3901 — 7th Ave.. • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Kent Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(Devaney’s Bar & Rest.)

126 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8500—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LA TOURAINE, INC.
8500 — 1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Amlxiy St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL .1883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Nevins St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HUGH GRADY
75 Nevins St., Brooklyn, N. Y. R

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 197 No. 8th St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONCETTA SANGIOVANNI 
Bar & Grill

197 No. 8th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveft that License No. 
RW 605 has been issued to the undersigned
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 52 Meserole Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CHESTER
52 Meserole Ave.,

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

BONETSKI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 304 has beWi issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42 Beard Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL JONAS 
Willow Tavern & Rest.)

42 Beard St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 238 Wyckoff Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 211 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wihe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

1506 Neck Road, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 857 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Hudson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA DIORIO, ADMX.
219 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 810 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM KESTLER
810 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 1 188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 237 So. I th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER & DANIEL GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

237 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOE AVRICII
838 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 111 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 117 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MILTON POVILL 
(Sterling Wine & Liquor)

117 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN PAVILANSKY
158 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 948 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. 1). REST. CORP.
948 Jamaica Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 852 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JACK KRASNER
852 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL NEMEIKIS
S5 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE lx hereby given that License No. 
RL 7280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1350 Myrtle Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
prerrfisex.

ANGELO BELLO 
(Michael & Wilson Tavern)

1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716- 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TONY DOWKUNT 
(Tony’s Rest. & Bar.)

71C — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 5701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lhw at 12’0 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT
120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

SHENANDOAH, PA.
Atsišaukiame j visus lietuvius 

Shenandoah apylinkėje dėl paramos 
Lietuvos žmonėms.

Jau gavome kambarius sunešimui 
drabužių pagelbai Lietuvos žmonių. 
Dabar stokime į darbą rinkti dėl 
karo nukentėjusioms drabužius ir 
kitus daiktus ir neškime jos po an
trašu. 107 E. Center St., Shenan
doah, Pa. Kambariai bus atdari nuo 
10 vai. ryto iki 8-tos vakare. Jei 
kurie atnešite anksčiau ar vėliau, 
tai prašome palikti peš drg. J. Ku- 
chinską, 115 E. Center St.

Taigi, gavę kambarius neatidėlio
kime darbo. Nacių nukankinti ir 
apiplėšti mūsų broliai ir seserys lau
kia mūsų pagelbos. Gelbėkime juos 
kuo išgalėdami ir gelbėkime tuo
jau. — S. Kuzmickas, sekr.

(71-73)

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 451 Meeker Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210 — 42nd St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 DeKalb Ave., & 163 Sumner 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PAUL KATZ 
(Paul’s Rest.)

917 DeKalb Ave.,
16.8 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SLOANE’S REST.. INC.
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 837-9 Nostrand Ave. & 1200A Pres
ident St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to consumed on the premises.

FRANK J. SCHNEIDER 
(Schneider’s Lobster House) 

837-9 Nostrand Ave.,
1200A President St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Sackett St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH REDL1NG. JOHANNA SABO & 

MARY WALSH
(Estate of Anna Redling)

2 Sackett S’... Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS AMATO 
(Highland Bar & Grill)

8 Saratoga Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 E. New York Ave.. Borough-of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

QUARANTA’S REST.. INC.
151 E. New York Ave., Brooklyn. N. Y.
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N(Hv¥)ilo^zWMi/iiiio\ Jaunutė Patrijotė Rašo 
Apie Raudonąjį Kryžių

Iš Lietuvių Kriaučių 
Unijos 54 Skyriaus 

Susirinkimo
Lietuvių Kriaučių Unijos 54 

Skyriaus susirinkimas įvyko 
kovo 22 d., Liet. Am. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Buvo kriaučių daug, veikiau
siai todėl, kad sužinoti, kas 
bus išrinktais į Amalgameitų 
konvenciją, kuri įvyks gegu
žės mėnesį, Chicago, Ill.

Apart paprastų skyriaus 
reikalų, buvo netikėtų dalykų. 
Pavyzdžiui, toks, kaip rinki
mas į Board of Direktorius į 
Vinco Paulaucko vietą, jau
nuolio, kuris turėjo tą svarbią 
vietą apleisti, nes Dėdė Sa
mas pašaukė, kad jam pagel
bėtų Vincas sumušti hitleriz- 
mą bei fašizmą. J Vinco Pau- 
laucktr vietą Board of Direkto
riuose tapo išrinktas Jonas 
Stakvilevičius. Raud. Kryžiui 
paaukota iš skyriaus iždo $50. 
Vincui Paulauckui, kuris buvo 
skyriaus veiklus narys, išlei
džiant į Dėdės Šamo armiją 
suteikta nuo skyriaus dovana 
$25. Iš Amalgameitų Unijos 
Centro pranešimas buvo, kad 
visi, kurie dirba vyriškų dra
bužių išdirbystėje, gaus vieną 
savaitę vakacijų su užmokes
čiu.

į Amalgameitų Unijos kon
venciją, kurį įvyks gegužės 15 
d., Chicago, 111., išrinkti dele
gatais šie nariai: Ch. (Kazys) 
Nečiunskas, Jonas Buivydas ir 
Petras Montvyla.

Nuo 54 Skyriaus pagamintos 
kelios rezoliucijos įteikimui 
virš minėtai konvencijai. Re
zoliucijų turinį gal kada nors 
parašysiu atskirai.

Delegatas K. Kundrotą da
vė raportą apie lietuvių kriau
čių darbuotę, pareikšdamas, 
kad darbų yra, bet dėl stokos 
nekuriose sekcijose darbinin
kų, negali pilnai išdirbti ir ki
tų sekcijų darbininkai.

Abelnai, susirinkimo nuotai
ka buvo gera, jei neskaitant 
to, kad atsiranda skyriuje to
kių gaivalų, kurie kad praves
ti savąsias ambicijas, susikvie
čia net nepriklausančius prie 
unijos. Tas pastebėta jau ke
lintu kartu. Bet tie, kurie to
kį šlykštų darbą bando prak
tikuoti, anksčiau ar vėliau su
sipras, kad daro klaidą.

Lainikinis.

Wil- 
tan-

ketvirtadienį vagies 
bandyta įsilaužti į

Dainių apartmentą, 
3rd St. Parėjusi iš

Vagišiai Siaučia
Pastaruoju laiku pas 

liamsburgo lietuvius vis
kiau ir tankiau pasisuka va
gys — pasisuka pas biznierius, 
sukinasi ir po apartmentus.

, Pereita 
ar vagių 
laisviečių 
393 So.
darbo Dainiuvienė nusigando 
pamačiusi praviras duris, ma
nydama, kad vyras išeinant 
darban buvo palikęs atdaro
mis. Bet durys užrakintos. 
Geriau apžiūrėjus, pamatė, 
kad veik visa adverija atstum
ta ir ilgi sriubai, kuriais pri
tvirtintas užraktas, baigiami 
išlupti, bet nebaigti. Matomai, 
kas nors blogdarius išgązdino- 
pravijo nebaigus įsilaužti.

Lietuvių Partiečių Svar 
bus Susirinkimas

Šį pirmadienį vakare, kovo 
27 d., įvyks Laisvės svetainė
je specialis susirinkimas, ku
riame bus svarstoma visiems 
lietuviams svarbūs klausimai.

Kalbėtojai bei prelegentai 
patieks pranešimus opiais, ei
namaisiais reikalais. Visi atė
ję į susirinkimą, galėsite lais
vai statyti klausimus ir daly
vauti diskusijose. Kviečiame 
ir ne narius atsilankyti Prasi
dės 8 vai. vak. ■ Kom.

Paskutinės Dienos Raudonojo Kryžiaus 
Vajaus už $200,000,000 Fondą

Kurie dar neaukavote j Rau
donojo Kryžiaus Karinį Fon
dą, aukokite dabar, be atidė
jimo. Aukokite per American- 
Lithuanian Red Cross Commit
tee, kurio antrašas: 427 Lori-

mer St., Brooklyn, N. Y. Šio 
komiteto ofisas yra atdaras 
kiekvieną vakarą iki 8 valan
dos. šeštadieniais iki 5-tos po 
pietų.

Atsiminkite Raudonojo Kvy-

žiaus didžiuosius uždavinius: 
Kur yra mūsų kariai, ten yra ir 
Raudonojo Kryžiaus atstovai. 
Kur tik sudejuoja fašistų nu- 
terioti žmonės, talkininkų at
kariautuose kraštuose, ten pri- 
būna jiems į pagalbą Ameri
kos Raudon. Kryžius. Tiems 
jo darbams reikia pinigų, rei
kia aukų, visi turime aukoti.

Kurie turite surinkę aukų, 
prašome priduoti jas Ameri
can Lith. Red Cross Komite
tui, nes komitetas turi jau ke- 
letos rinkėjų aukas ir nori per
duoti Raudonajam Kryžiui 
trečią siuntinį.

P. Buknys,
A-LRCC pirm.

Kaip Lietuviai Socialistai 
Skleidžia “Apšvietę”

Brooklyno ir apylinkės lie- 
kriaučiams,

kompanijos

tuviams, o ypač 
visiems yra gerai žinoma Ho
ward Clothes
kriaučių dirbtuvė. Ten dirba ir
apie pora desėtkų lietuvių. 
Tarpe lietuvių yra visokių pa
kraipų ir įsitikinimų, bet nei 
vieno įsitikinimo lietuviai taip 
neatsižymi šmeižime Sovietų 
Sąjungos, Amerikos didžiau
sios sąjungininkės, kaip socia
listai. Dabaitinio karo laiku, 
tai pirmas jų žodis: rusai to
kie, bolševikai tokie ir kito
kie. O labiausia tuo atsižymi P. 
Vaitukaitis. Ir prie ko priėjo 
su savo šmeižtų ir “socializ
mo” skleidimu P. Vaitukaitis!

Kadangi P. Vaitukaitis ir 
tūlas baltarusas Mančiuk dir
ba vienokį darbą, prie ranko
vių įsiuvimo, tai ir šlykščių žo
džių nepasigaili padovanoti 
Mančiuk’ui už tai, kad anas 
Sovietų Sąjungos nešmeižia. 
Mančiuk nėra karštas Sovietų 
Sąjungos užtarėjas ar rėmė
jas, bet žiūri į jos nuveiktus 
darbus. O P. Vaitukaitis su 
faktais nesiskaito, jam tik rū
pi, kaip daugiau apšmeižti So
vietų Sąjungą. Jis nežiūri, kad 
Sovietų Sąjunga yra Amerikos 
ir Anglijos geriausia talkinin
kė sumušti didžiausį žmonijos 
priešą fašizmą. Ir štai, kas dėl 
tos išsivysčiusios pas Vaitukai
tį neapykantos dėjosi toliau:

Pirmadienio rytą, kovo 20 
d., pradėjus dirbti, P. Vaitu
kaitis susiginčijo su Mančiuk 
dėl lango atidarymo. O mes 
žinome, koksai buvo sniegas 
pirmadienio rytą. Vienas sa
ko, kad reikia atidaryti, kitas,

kad ne. P. Vaitukaitis pradė
jo vartoti tokius žodžius, ko
kių laikraščiuose negalima 
vartoti. Mančiuk jam atsikir
to panašiais. Priėjo prie muš
tynių. Kada dirbtuvės darbi
ninkai neleido muštis, tai Vai
tukaitis pasivadino Mančiuk į 
gatvę muštis. Ir abu išėjo į 
gatvę muštis vienmarškiniai 
tokiam sniege. Pradėję viens 
kitam šonus vanoti, nuo šali
gatvio dasivarė iki vidurio gat
vės. Atvažiavo gatvekaris, su
stojo. Privažiavo sanitarijos 
vežimas ir tas sustojo. O jau 
svietelio prisirinko pasižiūrėti, 
tai bet klaiku! Tik kai atėjo 
“dėdė” lazda mosikuodamas, 
tai paliovė muštis.

Pasekmės: Mančiuk besi- 
mušant puolė; ir susižeidė ran
ką, tai negali dirbti, o P. Vai
tukaitis dirba su papurtusiu 
žandu, o gal ir šonai papurtę, 
bet nematyti.

Tai taip socialistai skleidžia 
“socialistinę” “apšvietą.” O 
pasikalbėk su P. Vaitukaičiu, 
tai jo būna pirmas žodis; “tu 
nieko nesupranti.” Ir jeigu su 
juo nesutiksi kokiu klausimu, 
tai bus pirmas žodis: “bolševi
kas” ir “durnas.” O tas socia
listų “kytruolis,” negalėdamas 
argumentu atsilaikyti, kumš
čio spėka sprendžia klausimą.

Tai matote, prie ko tie kry
žiokai dasivarė.

Matęs.

Pereitą trečiadienį surinkta 
atliekamos popieros 573 su 
virš tonai, 22 tonais mažiau 
pereitos savaitės laimikio.

LDS 1-mos Kuopos Na 
riam ir Simpatikam 

Užkvietimas
šeštadienį, kovo 25 d., įvyks

ta Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos kuopos meti
nis balius Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St. Pradžia 7 vai. 
Atsižvelgus į visas karo meto 
aplinkybes, LDS 1-ma kuopa 
nutarė padaryti įžangos bilie
tus žema kaina, tik 35c. Tai 
pagalvokime: už tiek mažai 
pinigų galėsime pasišokti prie 
geros orkestros. Turėsime lie
tuviškų kilbasų ir kitokių už
kandžių. Gėrimų — stipresnių 
ir silpnesnių.

Taigi, LDS 1-mos kuopos 
nariai visi būkite. Nors kartą 
į metus sueikime ir susipažin
kime, kad esame vienos kuo
pos nariais, širdingai kviečia
me ir ne narius.

Komisija.

Ar žinote, ką Raudonasis 
Kryžius veikia padėjimui ka
rą laimėti? čia noriu jums pa
sakyti apie jį keletą faktų. 
Man žinoma, jog net penktu
kai gali daug padėti. Jie pa
deda išlaikyti slauges mūšių 
srityse. Ir jie padeda nupirk
ti vaistų ligoninėse esantiems 
kariams. Tad atsišaukiu į jus 
aukoti Raudonajam Kryžiui, 
pagal išgalę daugiausia, o jei 
neišgalite daugiau, duokite 
nors nikelį.

Kitas dalykas, kuriuomi jūs 
galite padėti kariams, tai yra 

paveikslų knygos 
knygos, įskaitant 

ir meiliškas ,apy- 
tik jos perduoda-

Pabaltijo Kultūrinė Ta
ryba Jau Paėmė Dieną 

Piknikui

Ruošiasi 5-tos Karo 
Paskolos Vajui

žurnalai ir 
— visokios 
misteriškas 
sakas. Kai
m a Raudonajam Kryžiui, jos 
tuojau 
frontus, 
prižiūri,

išsiunčiamos į karo 
Raudonasis Kryžius 
kad vaikinai gautų 

visko. Tad jeigu jūs turite ko
kių žurnalų, priduokite Lais
vėj mano vardu.

Raudonasis Kryžius atlieka 
gerą darbą, jūs atlikite taipgi. 
Ir nepamirškite tankiau para
šyti savo kariškiams.

Eleanor Stakoff.

Tradicinė keturių tautų pa
vasarinio sąskridžio diena jau 
nustatyta. Penktas metinis 
Pabaltijo Kultūrinės Tarybos 
piknikas įvyks birželio (June) 
18-tą, Carpatho-Russian Gar
delio, 556 Yonkers Ave., Yon
kers, N. Y. Tai ta pati puikio
ji vieta, kur piknikai įvykda
vo pastaraisiais dvejais me
tais.

Puiki vieta ir iki galo pri
važiuojama miesto linijomis, 
taipgi arti privažiuoti iš Conn.

Liet. organizacijos prašo
mos tą dieną pasilaikyti liue
są nuo visokių kitų veiksmų, 
kad galėtume skaitlingai nu
vykti Į bendrą su kaimynais 
latviais, estais ir finais pažmo- 
nį. D ai,v vu m u paremiame ir
svarbų 
įstaigos 
riam as 
f ašistus

Penktojoj Karo Paskoloj bū
sią siekiama sukelti 14 ar 15 
bilionų dolerių. Pereitoj 4-tos 
Paskolos kampanijoj buvo su
kelta 16 bilionų ir 730 milio- 
nų dolerių. Vajus prasidės 
kada nors pabaigoj gegužės ar 
pradžioj birželio.

Filmos-Teatrai

tikslą, kadangi šios 
pramogų pelnas ski- 
kovai prieš tų tautų 
čionai Amerikoje.

EMBASSY NEWSREEL 
TEATRUOSE

Per savaitę, pradedant 24- 
ta, Embassy Newsreel Teat
ruose, New Yorke, bus rodo
mos pirmosios filmos iš ame
rikiečių atakos ant Berlyno 
dienos metu ir parodoma gru
pė sugrįžusių Anglijon po ata
kos lakūnų. Taipgi rodoma Pa- 
cifiko frontai ir namų fronto 
žinios.

Aną dieną ponia A. D. Weil- 
ler paliko savo $100,000 ver
tės žiedą puošnaus Le Pavil
ion restaurano prausykloj. Po-įtinai pritrėškė prie sienos Mrs. 
licija jos žiedą atrado rynoje. įS. JI. Driscoll, brooklynietę.

Stumiamas atgal trokas mir-

Penkiom teatrų tikietais per- 
kupčių firmom atimta leidimai 
toliau prekiauti tikietais, kal
tinant, kad jie perdaug lupi- 
kavę. Draudžiama imti 
giau $5.23 už tikietą,
prie teatro langelio parsiduo
da po $4.40.

dau- 
kuris

rodo- 
Rusų

PRANEŠIMAS
MASPETH, N. Y.

Tarybų Sąjungos filmą bus 
ma šj sekmadieni, kovo 26,
Kliube, 56-58 61st St. Pradžia 7-tą 
vai .vakare. Filmos vardas: “The
Youth of Maxim.’’

(70-71)

PAJIEŠKOJIMAI
George Kavaliauskas, gyvenęs 

1700 Eastern Parkway, Brooklyne, 
prašomas tuojau kreiptis j Rutkūnus, 
282 Union Avenue, jo paties labai 
svarbiu reikalu. Žinantieji, kur jis 
dabar gyvena, prašomi skubiai Rut- 
kūnam pranešti.

REIKALAVIMAI

Scena iš filmos “Heroes Are Made,” perstatančios is
toriją Sovietą Sąjungos jaunimo — to jaunimo, kuris 
sulaikė hitlerininką maršavimą. Filmą rodoma Stanley 
Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New Yorke.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

JQ LIETUVIŠKAS KABARETAS* (1 STANLEY MISIŪNAS
/ SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM *
Iš kitur atvykusius svečius visuomet 

širdingai pavaišiname.

Reikalingas darbininkas dirbti 
prie restauracijos darbo. Gera mo
kestis. Valandos pagal sutartį. Ne
reikalaujama didelio patyrimo. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis pas: Louis Aleksiejus, 33 Hud
son Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(69-71)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Iš Metropolitan Museum of 
Art, New Yorke, pereitą tre
čiadienį, laike lankymo valan
dų, kas nors prisitaikė ir iš
nešė italo artisto Simone Mar
tini 14-me šimtmetyje pieštą 
Šv. Tamošiaus paveikslą. Kū
rinys buvo įkainuotas nuo 3 
iki 5 tūkstančių dolerių.

PRANEŠIMAS
L.D.S. PATRIOTAMS

L.D.S. 1-mos Kuopos Parengimas

BALIUS
Šeštadienį, Kovo 25 March 

LAISVES SVETAINĖJE 
419 Lorimer St.

Įžanga 85c.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
UŽKVIEČIA KOMITETAS.

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Šis judamasis paveikslas toks iškilmin
gas . . . toks didingas . . . taip žavintis, 
kad jis pasiliks atmintyje tol, kol tik 
žmogaus širdis gali jausti . . . mylėti . . . 
kentėti. .. ir triumfuoti! Sujaudinąs ii 
galingas judis—paremtas Lourdes Stebuklu 

FRANZO WERFEL’IO

“The Song of Bernadette” 
Su Jennifer Jones * William Eythe * 
Charles Bickford * Vincent Price * Lee 

J. Cobb * Gladys Cooper * Ilgai 
Atsiminsite šj judj!

RIVOLI Theatre
BROADWAY prie 49 ST., N. Y

PASKUTINIS RODYMAS 12 NAKTĮ 
HUMPHREY

Warner Bros, perstatyme

PASSAGE TO
MARSAILLE

44c iki 12 Dieną
HOLLYWOOD ®R?1ADS^AY

Atdara 10 vai. ryte—Nuolatiniai

/ Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
Y" \ / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ j zI Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
*473 GRAND ST,

Prio R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tol, EVergreen 4-6864

ANN SHERIDAN 
DENNIS MORGAN 

JACK CARSON 
IRENE MANNING 

vaidina Warners
“SHINE ON
HARVEST

MOON’’
Atdara nuo

STRAND Broadway & 47th 
PIRKITE BONUS!

9

Asmeniai
RUSS MORGAN 

ir jo orkestrą
BORAH 

MINEVITCH’S 
HARMONICA 

RASCALS
Barbara Blaine 

vai. ryte

Jūs dar niekados nematėte tokio gausin- 
gai-grožifiko, tokia stebėtinai patrauklaus 
judžio, kaip Si sujaudinanti slaptųjų mo
teries meilių istorija . . . blizgančios sce
nos, skaičios spalvos . . . maloni muzi
ka .. . net jums žadą užimsi

GINGER ROGERS
kaipo spindinti, meili . . .

LADY in the DARK
RAY MILLAN * WARNER BAXTER * 
JON HALL * MISCHA AUER IR 
DAR ASMENIŠKAI * XAVIER CUGAT 
ir jo Orkestras, su LINA ROMAY, DEL 
CAMPO, DON RODNEY, CUGAT CHO
RU, WALTER "DARE” WAHL ir DEAN 
MURPHY, satirikas.

PARAMOUNT

THE THEATRE GUILD perstato 
(bendrai su Jack H. Skirball)

JACOBOWSKI £ COLONEL
FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN

Komedijų
Paruošė ELIA KAZAN

LOUIS OSCAR
CALHERN ♦ ANNABELLA * KARLWEIS

J, EDWARD BROMBERG

MARTIN BECK
Vkr. $3,30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEŠT. $2.75 iki $1.10.

8 Jankiai Lakūnai Pakilo Prieš Ja
ponų Imperijų... IR LAIMĖJO!

DARRYL F. ZANUCK’S 
Šaunus Veikalas

The Purple Heart 
diriguoja LEWIS MILESTONE 

20th Century-Fotx Judis
Ir dar Puikiausi Mieste Vaidinimai Scenoj
COUNT BASIE ir Jo Orkestras 
CAROL BRUCE, The Berry Brothers
Extra Patrauklus Priedas 

ZERO MOSTEL
DABAR!

T> Seventh AvenueIvVr-Ak I ' ir 50th Street
Durys Atsidaro 10:30 Ryte

...........................

GERIAUSIA DUONA
^BSCHOLES BAKING iq

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.

Tek EVergreęn 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

vO j tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas> Reumatizmas .ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulitĮ, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

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

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT |

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

, legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas.visokią Valgią

TeL EVergreen 4-9612

■■MMaMKI■SMiMBHkmHmMHI
...... . ——.




