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kai Vilnius buvo pavergtas, 
dabar ir vėl skamba.

Dainuoja juos Vilniaus iš
laisvintojai, lietuviai kovūnai, 
dainuoja juos išlaisvintųjų Lie
tuvos sričių žmonės.

Dabar mūsų akys ir širdys 
nukreiptos link dar pavergto
jo Kauno. Gal kai skaitytojas 
šiuos žodžius skaitys, Kaunas 
taipgi jau bus laisvas.

Ketvirtadienio vakarą užė
jau Į gero laisviečio, Mateušo 
SimonaviČiaus, lietuvišką įstai
gą Brooklyne. Pasisveikinome1 
ir abu sykiu linksmai nusišyp- Į 
sojome — tik ką buvo per ra-• 
diją paskelbta žinia, kad Vil
nius jau išlaisvintas!...

Mudu abu Vilniaus patrijo- 
tai — Simonavičius iš MaletųJ 
o aš — iš Merkinės.

—Dabar turime smarkiau 
darbuotis Vilnijos žmonėms 
sušelpti, — išsitariau aš.

—Vilniaus išlaisvinimo pro
ga, — atsakė Simonavičius, — 
aš duosiu Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui šimtą dole
rių. Jei norit, imkit pinigus da
bar.

—Dabar šimtinės neimsiu— 
atsakiau. — Rytoj užeis Ko
miteto pirmininkas A. Bimba, 
o jei ne jis — tai aš.

Penktadienį M. Simonavičius 
nelaukė iki pas jį kas ateis, 
bet jis pats atnešė šimtinę ir 
įteikė Komiteto sekretorei Ka
valiauskaitei.

Penktadienį, beje, buvo pra
nešta, kad ir SimonaviČiaus 
Maletai jau laisvi!

Šis Mateušo SimonaviČiaus 
žygis — geras pavyzdys ki
tiems lietuviams verslininkams, 
biznieriams, ir visiems, kurie 
turi atliekamą dolerį.

Dabar laikas stoti Lietuvos 
žmonėms talkon. Dabar laikas 
suglausti mūsų eiles ir surinkti 
nacių nukankintai Lietuvai juo 
daugiau pagalbos.

Metodą, kurią Simonavičius 
panaudojo, yra labai gera ir 
graži.

Mūsų bendradarbis, Petras 
Baranauskas, rašo man:

“Užvakar gavome laišką iš 
Savilionių, nuo Elenos tėvo.
Rašo per Raudonąjį Kryžių ir 
tik pamini, kad senis Svirnelis 
miręs ir Elenos brolis Vincas 
vedęs ir turi vaikutį — Vytau
tą. Rašyta vokiškai. Taipgi 
priminta, kad “visi sveiki” — 
“Alle gesund.” Trylika žodžių, 
tai ir viskas.” ...............

Miręs Simas Svirnelis kadai
se buvo mano tėvo artimiau
sias draugas. Mano tėvas mirė 
per pirmąjį karą.

Tebūna velioniui Svirneliui 
lengva kapinių kalnelio žeme
lė, o jums, Petrai ir Elena, — 
nuoširdi užuojauta.

Na, kaip ten bebūtų, Petrai, 
bet Savilionys, aš manau, jau 
yra išvaduoti.

Tarybų Sąjungos ambasados 
Washingtone leidžiamajame 
“Information Bulletin” (š. m. 
liepos 11 d.) telpa profeso
riaus Kriščiūno straipsnis, pa
vadintas: “Hitlerite Destroy
ers of Lithuanian Culture.”

Be kitko, jis žymi, kad vo
kiečių okupacijoje be laiko mi
rė (gal vokiečių nužudyti) se
kami žymūs vyrai: dr. Kuzma, 
žymus Lietuvos cirurgas; Au
gustais, Kauno Universiteto 
anglų literatūros department© 

(Tąsa 5-me pusi.)

RAUDON. ARMIJA ATĖMĖ 
A LYTŲ IR KAIŠIADORIUS

A M ER I RIEČIA I G R ŪMOJ A 
APSUPI’ VOKIEČIUS

Berlyno radijas sekmadie
nį iš ryto skelbė, kad vokie
čiai jau pasitraukė (buvo 
išmušti) iš Gardino, guber
nijos miesto ir svarbaus ge- 
geležinkelių mazgo.

London, liep. 16. — Sovie
tu kariuomenė vakar atėmė 
iš vokiečių Kaišiadorius, ge
ležinkelių mazgą 20 mylių į 
rytus nuo Kauno. Sovietai 
taipgi atvadavo Butrimonis, 
Punią, Nemunaitį ir Alytų, 
Tarybinės Lietuvos apskri
čio miestą su geležinkelio 
stočia; o toliau į šiaurius 
sovietiniai kariai išlaisvino 
Anykščius ir Byčionis su
geležinkelio stotim ir Alun-i

RYTŲ FRONTE PADARYTA 
VOKIEČIAM NAUJŲ DI

DŽIULIŲ NUOSTOLIŲ
Washington. — Sovietai 

pranešė liep. 14 d. apie se
kamus padarytus vokiečiam 
nuostolius:

Raudonarmiečiai, kurie 
paėmė Vilnių, pagrobė dar 
šiuos karinių reikmenų kie- 

Ikius, apart tų, kurie buvo 
[pirmiau minėti:

300 kulkosvaidžių, 7,000 
šautuvų ir lengvųjų kulko
svaidžių, 100 motorinių dvi
račių, 500 arklių, 56 ginklų 
ir amunicijos sandėlius, 97 
maisto ir kitų reikmenų 
sandėlius, 6 traukinius, 
prikrautus įvairių reikme
nų, ir didelius kiekius kitų 
karinu įrengimų.

(Pirmesniajame oficialia
me pranešime buvo paskelb
ta, kad Sovietų kariai Vil
niuje pagrobė 156 vokiečių 
kanuoles, 68 jų tankus ir 
puslankius, 1,500 trokų ir 
automobilių.)

Vilnius Istorinės Garbės ir Kultūros Lopšys
Maskva. — Lietuvių po

etas Liudas Gira aprašo 
spaudoje Vilnių, kaipo lietu
vių garbės ir kultūros lop
šį. Jis sako:

Kiekvienas kraštas turi 
miestų, laikomų tautinėmis 
šventovėmis. Žmonės karton 
iš kartos yra supynę apie 
juos legendas ir dainas. Tai 
miestai, kurie buvo tautos 
lopšiai ir tautinės kultūros 
lizdai.

Tokia tautinė šventovė 
kiekvienam Lietuvos patri- 
jotui buvo ir tebėra Vilnius, 
senovinė Lietuvos sostinė. 
Padavimai sako, kad Vil
nių įkūrė didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas 
1322 metais.

Kada Vilnius tapo sosta- 
miesčiu, jis sparčiai augo, 
pasidarė žydinčia vietove ir 
stipriausia tų dienų tvirtu
ma. Vilniaus sienų niekada 
nepralaužė net vokiečiai 
kryžiuočiai, nors jie buvo 
geriausiai tais laikais ap

tą, Videniškius, Gelvonus, 
Dirkšonus, Šešuolius ir apie 
150 kitų gyvenamųjų vietų. 
Kaišiadoriuose Sovietų ka
riuomenė pagrobė daug 
ginklų, amunicijos, vagonų 
ir garvežių, o Alytuje suė
mė didelį skaičių vokiečių ir 

I sučiupo daug karinių įren- 
' girnų.

Sovietai žygiuoja ar
tyn Kauno. O į rytus nuo 
Latvijos Raudonoji Armija 
paėmė Opočka geležinkelių 
mazgą, užmušė 5,000 vo
kiečių, suėmė virš 500 ir pa
grobė 160 kanuolių ir mino
svaidžių ir daug kitų karo 
reikmenų.

Į vakarus ir šiaurvaka
rius nuo Švenčionių rau
donarmiečiai pagrobė dar 9 
vokiečių kanuoles, 17 mino
svaidžių ir 30 kulkosvai
džių.

Į vakarus nuo atvaduoto 
Vievio sovietiniai kovūnai 
tuojau sunaikino vokiečių 
nuleistus iš lėktuvų parašiu- 
tistus ir suėmė didelį skai
čių naciu. V G-

Latvijos fronte raudonar
miečiai apsupo vieną vokie
čių pulką, užmušė 1,500 na
cių kareivių ir oficierių, o 
tarp jų ir 368-to pulko ko- 
mandierių, pulkininką Muel- 
lerį. To mūšio pasėkoje bu
vo paimta nelaisvėn 820 
priešų ir pagrobta 24 jų ka
nuoles, bent 108 kulkosvai
džiai, 17,000 kanuolinių šo
vinių ir 600,000 šautuvinių 
kulkų.

ginkluoti. Tačiau būta atsi
tikimų, kad jie prasiveržda
vo iki tų sienų.

Išmintingasis Gediminas 
ne tik nuolat stiprino ir pla
tino Vilniaus sienas, jo pilį 
ir patį miestą. Jis taip pat 
daug rūpesnio pašventė 
miestui ugdyti ir jo gerovei 
kelti. Tuo tikslu jis kvietė 
ir iš kitų kraštų prekėjus ir 
artistus ir išvystė prekybos 
santykius su užsieniais, ypač 
su Pskovu, Novgorodu ir 
kitais Rusijos miestais.
MOKSLAS IR MENAS SE

NOVĖS VILNIUJE!
Gedimino ir jo sūnaus 

Algirdo laikais sostinė Vil
nius turėjo ne tiktai sve
timtaučių amatininkų, bet 
ir savo lietuv. mechanikų, 
mokslininkų ir artistų, ku
rių daugelis buvo išėję 
mokslus vakarų Europoj.

Kada didysis Lietuvos ku
nigaikštis Jogaila (susivie- 
dęs su lenke Jadvyga) va-

Lietuvių raudonarmiečių dalinio leitenantas Varemma per 
žiūroną apžvelgia vokiečių pozicijas kovoj linkui Kauno.

Raudon. Armija Atėmė iš Nacių
Volkoviską, Druskininkus, Ker
navą, Perloją, Širvintas ir Kt.
Washington. — Maskvos 

radijas pranešė, kad liepos 
14 d. Raudonoji Trmija į 
šiaurvakarius ir vakarus 
nuo Švenčionių atvadavo 
virš 70 gyvenamųjų punk
tų, tame skaičiuje Užpalius, 
Vyžūnus, Deveikius, Klevė- 
nus, Žibalius ir Širvintus ir 
geležinkelių stotis Rubikus, 
Stabelankį ir Trumbatiškį.

Į šiaurvakarius ir pietų 
vakarus nuo Vilniaus so
vietinė kariuomenė per mū
šius išlaisvino daugiau kaip 

ietavfe
žiavo į Krakovą, tuometinę 
lenkų sostinę, užimti Len
kijos sostą, jis išsivežė, tarp 
kitų, ir lietuvį artistą. Šis 
artistas tapo vienu iš len

kiškos paišybos kūrėjų 
tais viduramžių laikais. Jo 
kūriniai yra matomi gra
žiojoj Vavelio pilyje Krako- 
ve ir tūlose katalikų koply
čiose Lenkijoje.

Palaikai freskų — vande
niniais dažais pieštų paveik
slų — ant Trakų pilies sie
nų rodo, kad šios rūšies pie- 
šyba Lietuvoje tais laikais 
jau aukštai buvo pakilus.
LIETUVIŲ KULTŪRNE- 

ŠIAI VILNIUJE
Pirmieji lietuvių literatū

ros klasikai — Daukša, Šir- 
vidas, Giedraitis — gyveno 
ir rašė Vilniuje; Simanas 
Daukantas, garsusis Lietu
vos istorikas, ėjo mokslą 
Vilniaus Universitete. Pau
ža - Bogušas šičia parašė 
stebėtiną savo veikalą apie

60 gyvenamųjų vietų, o 
tarp jų ir šias stambias ap
gyventas vietoves: Musi
ninkus, Kernavą, Alovę, 
Perloją, Randamonis ir 
Pariečį ir trisK geležinkelio 
stotis — Druskininkus, Sa- 
novo ir Rybnicą.

Antroji Baltarusijos ar
mija liepos 14 d., tarp kit
ko, atkariavo Volkovisko 
miestą, keturių svarbių ge
ležinkelių mazgą ir vokie
čių tvirtumą, nacių apsigy
nimo inkara visame fronte 

lietuvių kalbos turtingumą 
ir grožį. Lauras Stokas-Gu- 
tavičius, paskilbęs 18-jo 
šimtmečio skulptorius ir ar
chitektas, pastatė Vilniaus 
katedrą, nepaprastai dailų 
pastatą su griežtai klasiki
nėmis linijomis.

Eilėraščiai Strazdelio, 
pirmutinio tikrai tautinio 
poeto, buvo Vilniuje at
spausdinti 18-mė amžiuje. 
Ažukalnis - Zagurskis, pui
kių lietuviškų lyrikos eilė
raščių poetas, siuntė savo 
kūrinius Vilniui skaityti ir 
jų peržvalgas daryti. Jo
nas Basanavičius, Lietuvių 
Mokslo Draugijos, Tautinio 
Muzėjaus ir archivų kūrė
jas, gyveno ir darbavosi 
Vilniuje dabartiniame šimt
metyje. Inžinierius Petras 
Vileišis Vilniuje leido pir
mąjį lietuvių dienraštį Vil
niaus Žinias. Mykolas Čiur
lionis, lietuvių artistas, ge- 
nialis piešėjas ir muzikas 
veikalų kompozitorius, lai

Fra n ei.i a, liep. 16. — Ame
rikos kariuomenė vakari
niame Franci jos fronte įsi
veržė j Lessay priemiesčius 
ir stengiasi iš arti apsupt 
vokiečius Periers ir St. Lo 
miestuose. Amerikiečiai per 
dieną atėmė iš priešų dar 11 
kaimų. O rytiniame Franci- 
jos fronto gale, ties Caen 
siaučia nepaprastai smarki 
artilerijos dvikova tarp an
glų ir vokiečių.

JAPONAI ŽUDO SOI- i ŽUVO LIETUVIS M AKI
NAMUS AMERIKOS \ NINKAS ADOMAS

LAKŪNUS THOMPSON’AS
Japonų radijas sakė, kad 

jie nužudė visus tuos Ame
rikos lakūnus, kurie buvo 
priversti nusileist arba nu
krito Japonijon birželio 15 
d. Japonai grasina taip pa
daryt ir visiem kitiem su- 
čiumpamiem amerikiečiam 
lakūnam, bombardavusiem 
Japoniją.

žuvo jau 40 amerkiečių 
moterų, tarnavusių gink
luotose jėgose.

Civiliai naciai bėga iš Til
žės ir Karaliaučiaus.

Sovietai atvadavo dar 270 
gyvenamųjų vietų.<
nuo Gardino iki Brest Li- 
tovsko. Volkoviskas stovi 
už 54 mylių į rytus nuo 
Bielostoko, kitos hitlerinin
ku tvirtumos.

Į šiaurius nuo Volkovis
ko raudonarmiečiai prasi
veržė per Nemuno upę ir po 
įtūžusių kautynių užėmė 
geležinkelių centrą Lunną, 
47 mylios į šiaurvakarius 
nuo Bielostoko.

kė Vilniuje pirmąją savo 
kūrinių' parodą.

Lenkų Ponai Užgrobė ir 
Paneigė Vilnių.

1920 metais Lenkijos po
nai užpuolė Vilnių, užgrobė 
jį, ir paskui paneigė šį gra
žųjį miestą, skirdami jam 
tik paprasto provincinio 
miesto vietą.
SOSTINĖS SUGRĄŽINI

MAS LIETUVAI
1939 m. Tarybų vyriau

sybė sugrąžino Lietuvai šį 
senovinį jos centrą.

Tarybinėje santvarkoje 
Vilnius vėl tapo Lietuvos 
sostine, laisvos ir nepri
klausomos Lietuvių Tarybų 
Respublikos sostine; ir Vil
nius būtų greitai atgavęs 
garbę, kaip tautinės lietu
vių kultūros sėjikas.

Vilnius tebuvo tiktai 
apie vienus metus Tarybi
nėje santvarkoje, ir net to
kiu trumpu laiku jame bu
vo įsteigta kultūrinės ir

Italijoj amerikiečiai užė
mė pozicijas tik pustrečios 
mylios nuo svarbaus uosto 
miesto Leghorno ir ameri
kinė artilerija jau bombar
duoja nacius mieste.

Vėl Smogė Ploesti
750 Amerikos bombanešių 

vėl pleškino Rumunijos ži
balo versmes ir kitus kari
nius taikinius Ploesti srityj.

Redakcijai praneša, kad 
nesenai mūšiuose su japo
niškais plėšikais, kur nors 
Pacifikc, žuvo lietuvis ma
tininkas, Adomas Thomp
son (Tamošiūnas), iš Simp-, 
son, Pa. žinią praneša pat
sai tėvas, Petras P. Thomp
son (Tamošiūnas).

Adomas turėjo 24 metus 
amžiaus, buvo ALDLD 219 
kuopos narys, vienintelis 
Petro ir Vandos Thompsonų 
sūnus.

Taigi didelis smūgis pati
ko draugus Thompsonus, 
Laisvės skaitytojus ir lietu
vių demokratinio judėjimo 
rėmėjus.

Tėvams pasiliko tik vie
na dukrelė Liudvisė.

Laisvės redakcija reiškia 
gilią užuojautą Petrui ir 
Vandai Thompsonams, taip
gi jų dukrelei Liudvisei dėl

■ netekimo savo brangaus sū
naus ir brolio, kritusio ko
voj su žvėriškuoju priešu. 
Tebūva didvyriui amžina at
mintis!

mokslinės įstaigos, apie ku
rias pažangieji lietuviai per, 
šimtmečius svajojo.

Visus tuos puikius pra
dus pertraukė vokiečių fa
šistų įsiveržimas. Po nacių 
jungu Vilnius gyveno sun
kiausius, skaudžiausius lai
kus visoje savo 600 metų is
torijoje. Vokiečiai išplėšė 
turtus senovinės tautinės 
kultūros ir meno. Jiem be
šeimininkaujant, Vilniuje 
teliko tik maža dalis buvu
sių jo gyventojų.

Baisių, deja, labai baisių 
žaizdų padarė priešas gra
žiajam mūsų Vilniui; bet 
taip sužeistas ir sužalotas 
Vilnius pasidarė dar bran
gesnis lietuviškajai širdžiai.

Dabar Vilnius jau vėl 
Lietuvos sostinė, ir raudo
noji Respublikos vėliava iš
didžiai plevėsuoja Gedimi
no kalne. Dabar Vilniaus, 
kaipo Lietuvos sostamies- 
čio, laukia juo puikesnė ir 
skaistesnė ateitis.
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Mes tuomet sakėme, jog kalbamoji ži
nia yra niekas daugiau, kaip melas, nes 
Tarybų Sąjungos vyriausybė negi gali 
atimti iš Lietuvos sostinę ir lenkams ati
duoti. Tarybų Sąjunga jau du sykiu bu
vo atėmusi iš lenkų Vilnių ir atidavusi jį 
Lietuvai, tai kaip ji dabar galėtų atimti 
iš Lietuvos ir-vėl pervesti Lenkijai?!

Aišku, mūsų buvo tiesa: Atvadavusi 
Vilnių, Tarybų vyriausybė paskelbė vi
sam pasauliui, kad Vilnius yra tarybinės 
Lietuvos respublikos sostinė. Ir šiandien 
dėl to net ir lenkai jau nekelia tokio 
triukšmo, nes jie žino, kad tai būtų tuš
čias burbulų į orą pūtimas, daugiau nie
kas.

Neužilgo, reikia manyti, išgirsime, kad 
Paleckio-Gedvilo vyriausybė jau Lietu
vos sostinėje ir iš ten pradės sugriautos 
šalies atstatymą.

Iš Lietuviškų Pulkų Veiksnių
Prieš Vokiečius

Vilnius Laisvas!
Gedimino įkurtas garsusis Vilnius, — 

Lietuvos sostapilis — laisvas!
Ilgaamžiai lietuvių tautos priešai, vo

kiškieji okupantai, dėjo visas pastangas, 
bandydami miestą išlaikyti, tačiau gele
žinė Raudonosios Armijos kumštis su- 
trėškė jų kareivių tūkstančius Vilniaus 
gatvėse, apie 5,000 paėmė į nelaisvę, ir 
galutinai miestą apvalė nuo vokiškojo 
brudo.

Vilnius laisvas!
Ant Gedimino kalno ir vėl plevėsuoja 

laisvosios tarybinės Lietuvos respublikos 
Vėliava.

Vilnius laisvas! — nuskambėjo per vi
są Ameriką, per visą pasaulį žinia pra
eitą ketvirtadienį!

Lietuviškasis pasaulis šitos žinios ne
kantriai lauke, ilgai laukė. Nes jis, lie
tuviškasis pasaulis, puikiai žno, kad po 

TVlniaus išlaisvinimo, tuojau bus Kaunas, 
Šiauliai, Alytus, Marijampolė, Telšiai, 
Klaipėda ir, žinoma, visa Lietuva!

Vilnius laivas, bet jis apgriautas, jis 
suvargintas, — nualintas vokiškųjų oku
pantų, engusių mūsų tėvų krašto sosti
nę ir visą kraštą per tris metus.

Vilnius laisvas, bet šimtai tūkstančių 
jo narsių gyventojų, kurie ten gyveno ir 
kūrė savo kultūrą, jau nebėra: daugybę 
vokiečiai jų išžudė, o kitus išvežė kator
gos darbams į Vokietijos gilumą.

Bet Vilnius gyvuos. Kaip tas feniksas, 
jis iškils iš karo liepsnų dar gražesnis ir 
išdidingesnis.

Amerikos lietuviai, visi iš Lietuvos at
vykę į Ameriką žmonės šiandien šiuo 
ypatnguoju savo tautai momentu, pri
valo ne tik džiaugtis Vilniaus išlaisvini
mu, bet ir daugiau darbuotis, rinkdami 
vokiečių nualinto Vilniaus ir visos Lie
tuvos gyventojams pagalbą.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas 
deda didelių pastangų, kad juo greičiau 
surinkus daugiau šiltų apatinių drabu
žių, muilo, apavų ir kitų daiktų, ir juos 
pasiųsti Lietuvos žmonėms būsimajai 
žiemai.

Vilnius laisvas!
Greit bus ir Lietuva laisva!
Neužilgo bus išlaisvintos ir Lietuvos 

seseriškos respublikos, stovinčios toliau 
j šiaurius — Latvija ir Estija!

Dėl Vilniaus Tik Mes Buvome
' T eisingi.

Prieš tūlą laiką kažin kas paskelbė 
būįę Tarybų Sąjungos vyriausybė sutik
sianti Vilnių, Lietuvos sostinę, ir Lvovą, 
pervesti Lenkijai.

Na, ir paėmę paminėtąją žinią “už 
gryną pinigą”, anti-tarybiniai lietuviški 
laikraščiai rašė editorialus, rašė straips
nius, smerkdami Tarybų Sąjungą, kam 
ši norinti Vilnių lenkams grąžinti.

Atrodo, Kad Vlnius Bus Labai 
Nukentėjęs.

Sprendžiant pagal visus davinius, gau
tus iš Lietuvos fronto, atrodo, kad Vil
nius bus labai nuo mūšių nukentėjęs. 
Netenka nei sakyti, kad vokiečiai, kiek 
tik jie suspėjo, naikino Vilniuje viską. 
Be to, ten per keletą dienų tęsėsi aštrūs 
mūšiai — mūšiai siaurose ir suktose Vil
niaus gafyėse.

Vilnius, Kaip mūsų skaitytojas žino, 
turi didelių, svarbių istorinių pastatų. 
Ten daug bažnyčių — ten pav. didžioji 
katalikų Vilniaus katedra, ten Aušros 
Vartai; ten visa eilė žydų svarbių isto
rinių pastatų; ten yra ir kitokių tikybų 
žmonių bažnyčių ir kultūrinių vietovių, 
gyvavusių’ per šimtmečius.

Ar banditai vokiečiai tą viską spėjo 
sunaikinti?

Tai klausimas, į kurį mes norėtume 
gduti greitą atsakymą. Tikėkime, kad 
tuoj Lietuvos rašytojai praneš mums, 
kaip viskas klojasi išlaisvintoje Lietuvos 
sostinėje.

Togliatti Tarėsi su Popiežiaus 
Sekretoriumi

United Press praneša iš Vatikano, 
kad ten šiomis dienomis įvyko svarbi 
konferencija, kurioje dalyvavo Italijos 
komunistų vadas Palmiro Tdgliatti (Er- 
coli) ir monsignoras Giovanni Montini, 
veikiantysis Vatikano valstybės sekrete
rus. Tai pirmas tekis įvykis, kad Itali
jos Komunistų Partijos vadas konfe- 
ruotų su oficialiu popiežiaus atstovu.

Kokiais reikalais gi jiedu kalbėjosi? 
Žinių agentūra sako, kad jiedu tarėsi dėl 
sudarymo glaudesnių ryšių tarp komu
nistu ir kataliku.

Tai yra sveikinantis dalykas. Reikia 
atsiminti, kad Italijoj komunistai vaidi
na* ir ateityj vaidins didelį vaidmenį. To
dėl visai natūralu, kad katalikai, kurie 
sudaro plačias žmonių mases Italijoje, 
tartųsi su komunistais glaudesniam ben
dradarbiavimui.

Panaujina Savo Pritarimą
Prezidento Roosevelto pranešimas, 

kad jis kandidatuos prezidento vietai 
ketvirtam termiuni, sujudino visą kraštą, 
visus pažangesnius žmones. Tūkstančiai 
telegramų plaukia į Baltąjį Namą, kurių 
siuntėjai panaujina savo pažadą remti 
prezidentą Rooseveltą rinkimų kampani
joje.

Labai daug unijų vadų ir šiaip dar
buotųjų: daug liberalų, daug visokių pa- 
žvalgų žmonių reiškia džiaugsmo prezi
dento Roosevelto pareiškimu.

Tas aiškiausiai parodo, kokį didelį pri
tarimą prezidentas turi Amerikos žmo
nėse. n

Amerikos vice-prezidentas Henry Wallace Chinijoje, gen. Chiang Kai-sheko ir 
jo žmonos suruoštame bankiete.

Įsakymas Įvykdytas Laiku.
Mūsų kariuomenė prasi

veržė toli į vakarus. Pasi
sekimui išnaudoti, į pada
rytą priešo gynybos linijoje 
spragą reikėjo permesti 
stambias jėgas. Vienintelis 
kelias, kuris galėjo šiam tik
slui patarnauti, ėjo pro 
dviejų ežerų tarpą, kuriuos 
jungė apie 10 metrų pločio 
upelis. Tiltą vokiečiai atsi
traukdami sudegino. Susi
siekimą reikėjo bet kuria 
kaina atstatyti.

Tas darbas buvo pavestas 
mūsų pionieriams. Tiltas tu
rėjo būti baigtas per 20 va
landų. Laikas buvo labai 
trumpas. Tuo labiau, kad 
jo dirbti trukdė vokiečių ar
tilerija, nuolat apšaudyda- 
ma persikėlimo vietą.

Kapitonas Sigojevas or
ganizavo miško medžiagos 
pristatymą ir paruošimą. 
Netrukus upėje pasirodė 
atramos. Jas statė pionie
riai, iki juosmens braidyda
mi šaltame vandenyje. 
Stuksėjo kirviai, skambėjo 
pjūklai. Darbas virte virė.

Nuolat sproginėjo vokie
čių artilerijos sviediniai. 
Kai sviedinio skeveldros bu
vo nukautas vienas kovoto
jas, į jo vietą pasisiūlė ko
votojas Žukauskas. Vienas 
po kito išeidavo iš rikiuo
tės sužeisti sprogstančių 
sviedinių skeveldrų. Tačiau 
į jų vietą stodavo kiti, ir 
darbas buvo tęsiamas be 
pertraukos. Daug pasiauko
jimo ir vyriškumo parodė 
vyr. Įeit. Delis, vadovauda
mas darbams ir pats savo 
pavyzdžiu paskatindamas 
kitus kovotojus. Seržantas 
Martinaitis, vadovavęs at
ramų statymui, nepaisant 
jokių kliūčių, darbą atliko 
laiku. Kovotojai Kolesniko
vas, Karys, Rožės ir kiti, 
braidydami šaltą vandenį, 
nekreipdama dėmesio į 
sviedinių skeveldras, dirbo 
greitai ir tiksliai. Ir darbas 
buvo baigtas laiku.

Vakare per mūsų pionie
rių pastatytą tiltą, pasipylė 
ilgiausios tankų, artilerijos 
pabūklų, automašinų virti
nės.

Šį atsakingą darbą dirb
dami nuo priešo ugnies žu
vo keletas šaunių ir narsių 
lietuvių, bet darbui vadova
vęs kap. Strielčiūnas vado
vybės pasididžiavimu galėjo 
pasakyti: uždavinys įvyk
dytas laiku. To pasiauko
jančio darbo dėka buvo pa
siekta nauja pergalė; prie
šas nublokštas toli į vaka
rus. Didvyrių kraujo dėka 
Raudonoji Armija — išva
duotoja priartėjo arčiau 
prie Lietuvos.

Šį mūsų pionierių didvy
rišką žygį aukštai įvertino 
karinė vadovybė, apdovano
dama visus dalyvavusius til
to statyboje pionierius tary
biniais ordinais ir meda
liais.

žvalgai-did vyriai
Naktį į gruodžio 1 d. mū

sų žvalgų grupė, vadovau
jama vyr. serž. Stankaus, 
išvyko žvalgybon. Buvo įsa
kyta paimti belaisvį. Ata
kos objektu dar dienos me
tu buvo numatyta priešo į- 
svirtinta ugniavietė. Mūsų 
žvalgai, pasidalinę į dvi 
grupes, kurioms vadovavo 
Navickas ir Vekučevas, ne
pastebimi prislinko prie 
priešo apkasų ir apsupo ug
niavietę. Sargybinis, stovė
jęs prie ugniavietės, buvo 
nudobtas tyliai. Tai kovoto
jų Stankus ir Žiburio nuo
pelnas. Kiti žvalgai puolė 
ugniavietę, įmesdami keletą

granatų į vidų. Priešo sun-! 
kusis kulkosvaidis ir ugnia
vietės įgula iš 7 žmonių bu
vo sunaikinta. Tai buvo at- • 
likta taip staigiai ir priešui 
netikėtai, kad kiti vokiečiai 
nespėjo ateiti užpultiesems i 
į pagalbą. Kai priešas, atsi- j 
griebęs, atidengė ugnį, mū
sų žvalgai buvo jau toli nuo 
priešų pozicijų. Jie su savi
mi atitempė belaisvį, kuris 
buvo pristatytas į štabą. 
Mūsų žvalgai nuostolių ne
turėjo.

Už puikiai atliktą opera
ciją, daugelyje kovų pasižy
mėję lietuviai raudonarmie
čiai broliai Stankai apdova
noti Garbės III laipsnio or
dinais.

Taiklūs kulkosvaidininkai
Priešo pėstininkai atkak

liai veržėsi pirmyn. Mūsų 
kulkosvaidžiai tratėjo be 
pertraukos. Vyr. leitenantas 
Masiulis, manevruodamas 
kulkosvaidžiais neleido prie
šui jų susekti. Tuo būdu 
buvo išvengta didelių nuos
tolių.

Mūsų pozicijas apipylė 
priešo kulkosvaidžio kruša. 
Vieno kulkosvaidžio tarny
ba buvo išvesta iš rikiuotės. 
Vyr. Įeit. Masiulis pats sto
jo prie kulkosvaidžio ir tai
klia ugnimi išskynė daug 
vokiečių.

Netekęs daugelio kareivių 
ir karininku užmuštais ir' 
sužeistais, priešas buvo pri
verstas pasitraukti. Taiklūs 
mūsų kulkosvaidininkai sto
vėjo savo pozicijose kaip 
siena, į kurią sudužo visos 
vokiečių atakos.

Fašistai—ežero dugne
Kamberis su savo prieš- 

tankininkų būriu, būdamas 
puolančiųjų priešakyje, pa
stebėjo valtimi besikelian
čius per ežerą 5 vokiečius 
su sunk. kulkosvaidžiu.
Taikliais šūviais valtis su 
hitlerininkais buvo paskan
dinta.

Jaun. seržantas Gegžnas 
su žvalgų savanorių grupe 
išėjo į priešo užnugarį 
žvalgybon. Sugulę prie ge
ležinkelio ir plento, jie ste
bėjo priešo ugniavietes ir 
paskirstymą. Pastebėję vo
kiečių grupę, atidengė ugnį. 
6 vokiečiai buvo ’ užmušti, 
kiti išbėgiojo. Vienas vo
kietis, paimtas į nelaisvę. 
Pats Gegžnas granata su
naikino vok. kulkosvaidį, 
užmušė 2 vokiečius ir ugni
mi palaikė belaisvio vedimą 
į mūsų pusę. Efret. Rauba 
ugnimi rėmė iš dešinio 
sparno. Jis taip užmušė vie
ną vokietį.

Sunaikino 2 priešo 
kulkosvaidžius.

Kovotojas Savickas nešė į 
pozicijas šaudmenis. Pa
stebėjęs sužeistą prieštank. 
šautuvo taikytoją, suteikė 
jam pirmąją pagelbą, o pats 
stojo į jo vietą. Taikliais 
šūviais iš prieštankinio šau
tuvo kovotojas Savickas su
naikino, du priešo kulkosvai
džius.

Priešas nepraėjo.
Vieno vokiečio priešpuo- 

lio metu vyr. serž. Hofma
nas su savo skyriumi gynė 
pavestą jam barą. Po dvie
jų valandų artilerijos pa
rengimo vokiečiai, prisi
dengdami tankais, pradėjo 
slinkti pirmyn. Narsiai ko
vėsi drąsuoliai, pasiryžę 
nei per pėdą neatsitraukti 
nuo ginamų pozicijų. Daug 
fašistų krito nuo taiklios 
mūsų pėstininkų ugnies. 
Tankai artitlerijos ugnies 
buvo išsklaidyti Bet vokie
čiai vis lindo pirmyn, ir štai

prie pat mūsų apkasų pasi
rodė vokiečių automatinin
kai. Jie buvo panašūs į žvė
ris. Girti, šūkaudami ir 
svirduliuodami, pykčio ir 
baimės iškraipytais veidais, 
fašistai pakilo atakon.

Tada vyr. serž. Hofmanas 
pirmutinis iššoko iš apkaso 
ir pradėjo vokiečius tašky
ti. Jo pavyzdžiu pasekė vi
sas skyrius, ir vokiečių ata
ka buvo atmušta. Daug 
priešo lavonų pasiliko kovos 
lauke. Likusieji gyvi hitle
rininkai išsibėgiojo. Vyr. 
serž. Hofmanas paėmė vie-

na vokietį į nelaisvę ir pri
statė į štabą.

Taip liūdnai pasibaigė vo
kiečiams jų puolimas, atsi
mušęs į tvirtą mūsų karių 
pasiryžimą ir neapykantą 
priešui.

Kelias laisvas!
Vienam mūsų daliniui 

pyiartėjus netoli priešo, ne
tikėtai atidengė ugnį lig šiol 
tylėjęs priešo kulkosvaidis. 
Kovotojai prigulė prie že
mės. Skyrininkas Bulotas 
pastebėjo priešo ugniavietę. 
Taikliais automato šūviais 
jis sunaikino vokiečių kul- 
kosvadžių tarnybą ir puo
lantieji pakilo atakon. Prie
šas iš apkasų buvo išmuš
tas.

St. Kymantas.
Veik, armija.

Amerikiečiai lakūnai iš lėktuvų daužo Francijoje na
cių “robotų” centrą. Paveikslas parodo nukritusių bom
bų sprogimą.

Mass. Valst. Laisvės Tradicinis Piknikas
Pikniko* tikietukai jau pasie

kė 26 miestus ir miestelius. Ti
kietukai gražiai atspausdinti ir 
galima pasekmingai pardavi
nėti, ne tik tarpe lietuvių, bet 
ir kitų tautų žmonių, nes 
spausdinti anglų kalboj. Todėl 
komitetas meldžia visų koloni
jų veikėjų tikietukus nelaiky
ti pas save, bet išdalinti tarpe 
organizacijos narių platinimui. 
Taipgi Laisvės skaitytojai im
kitės pardavinėti tikietukus. 
Pardavėjam lieka jų išlaidoms 
nuošimtis: Parduodant po 2 
tikietu už 25c už knygutę pa
sidaro $1.50, o parduodant 
po vieną tikietą už knygutę 
bus $1.80, o pikniko komisijai 
už knygutę reikia grąžinti tik 
$1.25.

Dienraščiui Laisvei finansi
nė parama dabartiniu laiku la
bai reikalinga ir dėl to pikui-' 

(ko gaspadoriai ir rengėjai: 
kviečia visus gerai pasidarbuo
ti, kad iki pikniko visi tikie
tukai būtų išparduoti.

Už parduotus tikietukus pi
nigus ir tikietukų galus pri-i 
siųskite J. Grybui, žemiau pa
duotu antrašu, arba pačiam 
piknike priduosit ypatiškai.

Komisija ruošia puikią pro
gramą iš dainų, muzikos, šo
kikų ir kalbėtojo. Kalbėtojas 
bus drg. A. Bimba iš Brook
lyn©.

Šis piknikas bus tradicinis 
taip, kaip būdavo Maynard, 

, Mass., bet šiemet bus Montel
lo Lietuvių Tautiškame Parke,; 
rugpjūčio 12 ir 13 dd. 12 die-; 
na bus-šaunūs šokiai. Suvažia
vę iš vakaro gaus nakvynes,! 
ir ant rytojaus galės dalyvau
ti piknike, kuriame bus nepa
prasta programa iš dainų, mu
zikos, šokių ir prakalbų. Se-: 
kite Laisvę Tr matysite, kokia ' 
programa bus Laisvės piknike. |

Geriausio pasisekimo vi-j 
siems darbuotojams tikietukų Į 
pardavime.

Laisvės pikniko gaspado
riai: Ambrose, Čerkasas, Ste- 
ponauskas, Shimaitis.

J. Grybas, Seki’., 
1190 Wash. St. 
Norwood, Mass.

Cleveland, Ohio
Puikus Buvo Piknikas

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto buvo surengtas pik
nikas, kuris puikiai pavyko vi
sais žvilgsniais. Vietinės pu
blikos buvo daug, buvo visas 
pažangusis Akronas, Middle
field ūkininkai ir iš Detroito 
atvyko Alvinai ir dar dvi šei
mynos. Visa publika ir svečiai 
nepaskūpėjo su parama Lie
tuvos žmonėms ir todėl pelno 
bus gražaus, iš kurio LPT Ko
mitetas supirks pundelių Lie
tuvos žmonėms ir lietuviams 
kovūnams už išlaisvinimą Lie
tuvos. Pikniko aptarnautojams 
prisiėjo padirbėti gana sunkiai 
ir ilgai iki visus patenkino.

Kliubietės ir Kirstukas at
nešė dovanų : A. Botyrienė ar
tistiškai išsiuvinėtus paveikslą 
ir paduškaitę, Zinkevičienė 
rankų darbo mezginių, A. 
Gendrėnicnė labai didelį prie 
kavos pyragą, A. Nevacic ir 
M. Raulinaitienė po gražų py- 

i ragui pasidėti stiklą, K. Ro
mam! ienė porą dovanėlių ir 

1 B. Kirstukas gražų butelį. Do- 
i vanos atnešė gražaus pelno. 
Pikniko dalyviai sumetė dar 
$30 aukų dėl cigaretų Lietu
vos raudonarmiečiams. (Pini
gais aukavusių vardus pa
skelbs aukų tvarkymo komisi
ja.)

To viso dėlei, negalima pra
leisti neištarus visiems pikniko 
dalyviams, visiems aukotojams 
ir pikniko aptarnautojams, 
daug širdingų ačiū!'!

Varde pikniko komisijos,
J. N. Simans.
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NEMUNAS — LIETU VOS UPIŲ TĖVAS IR DIDIEJI JO INTAKAI
Per ilgus amžius Nemunas vingiavo, 
tartum žaltys, tarp girių ošiančių, 
kur lietuviai turėjo gūštą savo 
ir gynėsi nuo priešų draskančių.

—PR. VAIČAITIS.

Ir neškie nuliūdusiųjų mano dvasių 
j tas priekalnes miškuotas, j tas 

lankas žaliąsias,
palei molinąjį Nemunų plačiai 

gulinėjusias,
rugiais pasidabruotas ir kviečiais 

auksuotas.
- A. MICKEVIČIUS.

. . . Op, op. kas ten, Nemunėli, 
ar tu mane šauki?...
Ar tik, tykų vandenei;, 
teškendamas plauki . ..

.. . Kur Nemunas ir Dauguva, 
ten mūsų kraštas Lietuva . ..

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
o dar tykiau mūs motulė verkia...

Lietuviai myli savo gim
tojo krašto upes ir brangi
na gražiuosius atsiminimus 
apie jas. Kiekvienas žingei- 
dauja, iš kur jo upė kilus.

Nemunas, Neris( Vilija), 
Merkys pasidarė juo įdo
mesni dabar: jų krantai, 
lankos, kalnai ir šlaitai 
šiandien aidėja trenksmais, 
kuriais Raudonoji Armija 
laisvina lietuvių žemę nuo 
rudųjų Hitlerio žvėrių.

NEMUNAS
Senovės raštuose Nemu

nas buvo vadinamas Chro- 
nus, o graikų kalboj žodžiu 
chronos vadina laiką. Tai 
didžiausia Lietuvos upė, jos 
upių tėvas. Nemunas su įte
kančiomis į jį kitomis upė
mis (kitaip sakant, jo upy
nas) apima daugiau kaip 
tris ketvirtis viso Lietuvos 
ploto. Nemuno ilgis nuo jo 
pradžios versmių iki žiočių 
yra 936 kilometrai.

Nemuno pradžioje į jį į- 
plaukia stambi Ušos upė, 
kurią gamtiniai galima lai
kyti pradine Nemuno da
lim. Tuomet Nemunas turė
tų 1.016 kilometrų ilgumo.

(Amerikiečiams, nepratu- 
siems matuoti kilometrais 
ir metrais, pravartu būtų į- 
sitėmyt jų ilgis, skaičiuo
jant amerikiniais jardais ir 
myliomis, būtent:

Amerikinė mylia 6,080 pė
dų ir 3 colių; kilometras 3,- 
280 pėdų ir 10 colių.

Metras yra 39 coliai ir 
virš trečdalio; jardas lygiai 
36 coliai.)

Nemunas išteka iš Mins
ko gubernijos Igumeno ap
skričio pelkių prie Zabolotje 
kaimo, Baltarusijoje. 15 ki
lometrų žemiau Lošos upės 
įtekėjimo į Nemuną stovi 
Mogilnos miestelis. Jis yra 
istorijoj žinomas dėl to, kad 
ties šiuo miesteliu 1235 m.
įvyko mūšis Lietuvos kuni
gaikščio Rimgaudo su rusų 
Kijevo Vladimiro ir Drucko 
kunigaikščiais.

> Iš čia Nemunas daro kil
pą į šiaurę ir plaukia pro 
Mykolajaučiznos miestelį, 
kadaise buvusį nuosavybe 
Lietuvos didikų Radvilų.

Pasivingiuodamas į šiaur
vakarius, Nemunas pasiekia 
Sverženio miestelį. Nuo šios 
vietos Nemunas jau tinka 
laivams plaukioti. Seniau iš 
čia laivai su prekėmis pluk
davo net į Karaliaučių.
Keliais kilometrais žemiau 

prie Nemuno stovi miestelis 
Stolpcai. Čia Nemuno kran
tų vaizdas pasikeičia. Vie
toj derlingo juodžemio lau
kų, šičia matome jau smė- 

rlingus plotus, per kuriuos 
Nemunas nedideliais, bet 
tankiais vingiais plaukia 
linkui vakarų. Iš vienos pu
ses Nemuno krantas apau-

gęs tankiais pušynais; ki
toj pusėj yra daug įlankų ir 
plati lyguma. Kai kur ma
tyti daug piliakalnių, ku
riuos gyventojai vadina šve
dų kapais. Gal taip ir tikrai 
yra, nes Nemuno bangos čia 
dažnai išplauna ir krantan 
išmeta sidabrinių ir varinių 
pinigų su Švedijos karaliaus 
Gustavo Adolfo atvaizdais 
ir jo vardu.

Toliau, prie Berežnos kai
mo Nemunan įteka Sulos li
pė iš dešinės, pagausindama 
jo vandenis. Nuo čia Nemu
nas vėl plaukia miškingo
mis ir pelkėtomis vietomis, 
pasisukdamas kiek į pietus, 
kur prie Jeremiečių mieste
lio iš kairės į Nemuną į- 
plaukia Ušos upės. Toliau 
Nemunas vėl krypsta į 
Šiaurvakarius, ir ties Pane
munės kaimu įteka į jį ne
maža Servičies upė.
MINDAUGO MIESTELIS

Paskui Nemunas vingiuo
ja iki Liubečio miestelio, ku
ris žinomas istorijoj nuo 
Lietuvos karaliaus Mindau
go laikų. Politiniais sumeti
mais panorėjęs priimti ka
talikų tikybą, Mindaugas 
1250 metais čia pastatė pir
mą bažnyčią. Dominikonų 
vienuolis Vitais, paskirtas 
vyskupu, apkrikštijo Min
daugą. 17-me amžiuje Liu- 
beče buvo spaustuvė. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą šis 
miestelis buvo pagarsėjęs 
dirbimu aukštos rūšies 
smalkio.

7 kilometrais žemiau, prie 
Daliatičių miestelio į Ne
muną išsilieja vandeninga 
Beržunos upė. Pati Beržūna 
plaukia per Ašmenos (Vala- 
žinės) apskričio pelkes ir 
girias.

Į Beržūną, tarp kitko, į- 
teka Krėvė upė, prie kurios 
stovi senas Krėvė miestelis.

Žemiau Beržūnos žiočių 
iyra Nikolajevo miestelis; 
toliau panemunėje stovi 
Bielicos miestelis. Šiame 
tarpe į Nemuną įteka Dūde
lė, Vija, Gauja ir Ditva.

Į Gaujos upę įplaukia žiž- 
ma, kilusi iš Šalčininkų pel
kių, iš tų pačių, kaip ir Mer
kio upės intakas Šalčia.

Ditva išteka netoli Aišiš- 
kių iš pelkės — iš durpėmis 
užaugusio ežero. Į Ditva į- 
plaukia Rodūnė, prie kurios 
stovi Rodūnės miestelis. Ki
tas Ditvos intakas yra Ly
dos upė, prie kurios yra Ly
dos miestas.

Netoli Ditvos pradžios iš 
tos pat pelkės prasideda ke
letas nedidelių upelių, kurie 
plaukia į Merkio upę arba į 
jo intakus.

Nuo Plišos kaimo, vin
giuodamas pietų link ir 
plaukdamas pro Belicą ir 
Orlios miestelį, Nemunas 
gauna vandenis šių upių bei 
upelių: Balaitės, Detomlės, 
Kremušės, Nalibokos, Izvos, 
Molčadies, Lebedos ir Via- 
zovos.
IŠ NEMUNO Į JUODĄJĄ 

JŪRĄ
Toje vietoje, kur Nemu

no išlinkimas labiausiai pa
sidavęs į pietus, į jį įplaukia 
Ščėros upe. Ščėra yra Ogin
skio kanalu (apie 70 kilome
trų ilgio) sujungta su Ja- 
soldos upe. Jasolda įteka į 
Pripiatės upę. Pripiatė į- 
plaukia į Dniepro upę, o 
Dniepras išsilieja į Juodąją 
Jūrą. Tokiu būdu vandens 

keliais iš Nemuno galima 
pasiekti Juodąją Jūrą.

Tą kanalą J.8-tame am
žiuje iškasė savo lėšomis di
dikas Mykolas Oginskis, 
Lietuvos hetmanas. Tai jo 
vardu ir kanalas pavadin
tas.

Lietuviu pulko artilerija eilėse Raudonosios Armijos atidarė .kelią Lietuvos išlaisvinimui. 
Paveiksle matome, kaip kanuolininkai išvelka patranką Į poziciją.

NER1S-V1UJA
Vilija, mūsų upelių motulė, 
dugnų tur’ aukso ir veidą, kaip dangų. 
Vandenį semia lietuvė-sesutė, 
širdžia ir veidu skaistesnė už bangą.

—A. MICKEVIČIUS.

Neris, didžiausias Nemu
no intakas (šalutinė upė) 
turi 510 kilometrų ilgio. 
Kaip ir Nemunas, Neris iš
teka iš Minsko gubernijos 
Borisovo apskričio pelkių, 
prie Šilančių kaimo.

Gudai ir sulenkėję lietu
viai Vilniaus krašte Nerį 
vadina Vilija. Neries var
das apie Vilnių tebėra užsi
likęs vien Panerių kalnų 
pavadinime, ir tik apie Ker
navą žmonės vadina šią li
pę pakaitomis, tai Neriu, 
tai Vilija.

Neris iš pradžios apie 40 
kilometrų teka per pelkėtą 
lygumą, ir jo dugnas čia 
dumbluotas. Toliau iki Žo- t
diškio Neris plaukia sausu, 
smėlėtu dugnu. Čia jo pa
krantės apaugusios ąžuo
lais, pušelėmis, kadagiais, 
alksniais. Palei Nerį yra 
gražių, plačių lankų ir vaiz
dingų kalvų.

Neries upė vingilio j asi, 
bet bendrai plaukia į pietų 
vakarus.

Žymesnieji Neries intakai 
yra Dvinosa, Ilija, Sevrečis, 
Naručis, Uzla, Spengla, 
Starčia, Ašmena, Uša, Žei
mena ir eilė kitų upių ir u- 
pelių; o pačiame Vilniuje į 
Nerį įteka Vilnialė, arba 
Vilnia, turinti 68 kilometrus 
ilgio.

Nuo Smurgainių iki Žo- 
diškio Neries slėnis yra 
siauresnis, krantai, aukšti, 
statūs, didoki skardžiai ap
augę tankiais miškais.

Pačiame Vilniuje įplau
kianti į Nerį Vilnialė pra
džioj teka per durpynus ir 
pelkėtas vietas, bet ties 
Naująja Vileika jau Vilnia- 
lės krantai aukšti, nepapra
stai gražūs ir žavingi.

Septyniais kilometrais 
aukščiau Vilniaus, dešinia
jame Neries krante, yra la
bai graži vietovė — Ver- 
kai. Čia stovi Vilniaus vys-, 
kūpu rūmai, apnaikinti per

Nuo Mastų miesto Nemu
nas vėl pasisuka į šiaurva
karius. Čia kairysis Nemu
no krantas kalnuotas, o de
šinysis žemas ir gausingas 
balomis ir miškais. Toj apy
linkėj į Nemuną įteka šios 
upės:'Katra, Želva, Rosis ir 

pirmąjį pasaulinį karą. Vo
kiečiai tuomet iškirto ir 
daugumą aplinkinių pušy
nų.

Netoli Verkų, kalnuotoje 
vietoje yra Kalvarija, kur 
stovi bažnyčia ir vienuoly
nas, o ant kalnelių ir pakal
nėse yra koplytėlės, vadina
mos “Kalvarijos.” Neries ir 
Vilnialės santakoje, apsup
tas kalnais, stovi Lietuvos 
sostamiestis Vilnius.

Neries plotis iki Vilniaus 
retai kur daugiau siekia 
kap 40 metrų. Prie Vilniaus 
Neris turi 90 metrų pločio, 
o tarp Vilniaus ir Kauno— 
jau iki 150 metrų, kai kur 
ir daugiau.
Pavasarį patvinus, Neries 

upė išsilieja iki dviejų ki
lometrų. Apie Vilnių Neris 
turi iki dviejų metrų gilu
mo. Tačiau visur Neryje y- 
ra seklumų,, povandeninių 
uolų, didelių akmenų, rėvų 
ir kt., ypač apie Žodiškį, 
Nemenčiną, Vilnių ir Ri- 
kantus.

Rikius savo chronikoje 
rašo, kad jau 1380 m. Neris 
buvo laivų plaukiojamoji 
upė. Tada Vilniaus ir net 
užsienio pirkliai plukdydavo 
Neriu savo prekes į Kauną.

1589 metais vilniečiai sa
vo lėšomis valė Nerį nuo 
akmenų. 1606 m. valymas 
buvo pradėtas valstybės iž
do lėšomis.

Nors buvo laivam kliūčių 
Neryje iki paskutinių lai
kų, bet juomi nuolat buvo 
plukdomi sieliai-troptai nuo 
Šilaičių miestelio iki Ne
ries santakos su Nemunu 
Kaune.

1855 metais grafas Rai- 
noldas Tyzenhauzas įsigijo 
du laivu, “Kęstutį”- ir '’’Ne
rį”, ir tiedu garlaiviai plau
kiojo tarp Vilniaus ir Kau
no. Pavasarį stovėdamas 
Kaune, laivas “Neris” buvo 
ledų aplaužytas ir daugiau 
į Vilnių negrįžo.

Pastaraisiais laikais Ne
rimi laivai plaukiojo daž
niausiai tarp Vilniaus ir 
Verkų.

Nors Neris upė bendrai 
nepatogi laivams plaukioti, 
dėl savo uolų ir seklumų,

Svisluočis.
Vytenio - Vytauto Pilis
Praplaukęs palyginti ma

žai apgyventas vietas, pas
kui Nemunas pasiekia Gar
diną. Gardino miesto apy
linkės miškingos; yra daug

MERKIO UPĖ
Esu sūnus senos Merkinės, 

nuo Merkio, Nemuno krantų,
Ir grožį mylimos tėvynės 

širdy jaučiu ir suprantu!
Esu visokių vietų matęs, 

> pasauly eidamas plačiau, 
Bet gražesnių už mūsų Merkio 

pakrančių—niekur nemačiau.
GIDŽIŪNAS.

Merkys turi 197 kilomet
rus ilgio. Jis prasideda Ly
dos aukštumoje, 3 kilo
metrai nuo Mikuliškių kai
mo, Ašmenos apskrityje. 
Merkys įteka į Nemuną iš 
dešinės pusės, palei Merki
nės miestelį, už 418 kilo
metrų nuo Nemuno žiočių. 
Merkys tai didžiausias iki 
tos vietos Nemuno intakas. 
Gavęs gausių Merkio van
denų, Nemunas tuo jaus žy
miai paplatėja.

Merkys yra gana vande
ningas, kad juomi jau iš to
lo yra plukdomi tropteliai- 
sieliukai, po pustuzinį su
jungtų rąstų, į Nemuną ties 
Merkinės /mesteliu.

Merkinė yra pati Dzūki
jos širdis, nors Alytus, kur 
kas didesnis miestas, yra 
laikomas dzūkų sostine. 
Niekur žmonės taip grynai 
dzūkiškai nekalba, kaip 
Merkinėje ir apylinkėje.

Kiti žymesnieji Merkio 
pakrančių miestai ir mies
teliai yra Varėna, Valkinin
kas, Rūdninkai, Jašunai, 
Turgeliai ir Taboriškis.

Merkys su įplaukiančiais 
į jį upeliais apima 3,939 
ketvirtainių kilometrų plo
tą. Merkio aukštupis eina 
pelkėtomis vietomis, tekėda
mas į šiaurius. Nuo Tabo- 
riškio miestelio jis pasisuka 
į vakarus, o Rūdninkų miš
kuose į pietų vakarus ir jis 
šios krypties nekeičia iki 
įplaukimo Nemunan. Mer
kys? ypač per Rūdninkų pel
kes plaukdamas, suima dau
gelio smulkių intakų vande
nis. Žymiausias Merkio in
takas yra Šalčia, tekanti iš 
Šalčininkų pelkių. Iš tų pel
kių taip pat išplaukia Šal
čios intakas Visinčia.

bet gamtos mėgėjui jinai 
graži savo didingais kran
tais. ; 

daubų ir piliakalnių. Čia 
Nemunas prisiglaudžia prie 
Lietuvos kunigaikščių Vy
tenio ir Vytauto pilies pa
matų, kurių granito liku
čiai baigia nykti pilies kal
ne — likučiai iš 14-jo am
žiaus, aplaistyti tuometinių 
vokiečių įsiveržėlių - riterių 
krauju. Jie čionai brovėsi 
nugalėt ir apiplėšt “šiaurės 
smaką”, kaip kad jie vadin
davo senovės Lietuva. Bet 
Lietuvos sūnūs, įsistiprinę 
savo pilyse, nors ir netvir
tai pastatytose, karžygiškai 
gynė savo tėvynę, savo die
vus, šventuosius gojus ir 
tamsius miškus ir ištaškė 
užpuolikus.

Žemiau Gardino įteka 
Lososna (Lašyša), Paškar- 

ika ir Labina. Čia jo krantai 
i žemesni, smiltingi ir nemiš- 
kingi. Toliau Nemunas 
plaukia pro Ožės kaimą. Šis 
kaimas kadaise buvo sustoji
mo vieta kunigaikščiam ir 
didikam, kėliaujantiem iš 
Lenkijos į Vilnių.
Iš NEMUNO VANDENIU 

Į VARŠAVĄ
Toliau Nemunan įplaukia 

Ratnyčia, Juodoji Ančia ir 
Baltoji Ančia. Juodoji An
čia sujungta Augustavo ka
nalu su Bebros upe; o Be
bra Augustavo perkasu su
jungta su Lenkijos upe Vi- 
sla. Taigi vandens keliais iš 
Nemuno galima pasiekti ir 
Varšava, per kuria plaukia 
Visla.

Prie pat Ratnyčios upes 
žiočių Nemunas apriečia 
Druskininkų miestelį, pla
čiai pagarsėjusį sveikatin
gaisiais mineraliniais šalti
niais. Druskininkai taipgi 
paskilbę kaipo puiki vasa
rojimo vieta.
. Nuo Druskininkų Nemu
nas tai į šiaurių rytus, tai 
tiesiog į rytus, o toliau iš
lenkęs kilpą ir pasisukęs į 
vakarus, pasiekia Liškiavos 
miestelį stebėtinai gražioje 
vietoje.

Žemiau į Nemuną įplau
kia Merkio ir Neries upės, 
kurios teka iš Vilniaus kra
što.

Nuo savo versmių iki 
Beržunos upės žiočių Ne
munas plaukia 187 kilomet
rus per Baltarusiją. Kada 
Lenkija buvo užgrobus Vil
niaus kraštą ir vakarinę 
Baltarusiją, tai Nemunas 
nuo Beržūnos žiočių iki 
Svisluočies upės žiočių su
darė Lietuvos valstybės sie
ną per 208 kilometrus.

Nors lenkai buvo atplė
šę daugiau kaip trečdalį 
Lietuvos žemės, vis tiek dar 
Nemunas 541-ną kilometrą 
plaukė per pačią Lietuvą i- 
ki Smalininkų. Paskui jis 
teka siena tarp Klaipėdos 
krašto ir Vokietijos iki pat 
Baltijos Jūros.
BENDROS ŽINIOS APIE 

NEMUNĄ
Pirm minint kitus Nemu

no intakus, ypač Merkį ir 
Nerį (Viliją), čia paduosi
me šiek tiek žinių apie Ne
muno vagą.

Nemuno aukštupy j kran
tai lėkšti ir pelkėti. Žemiau 
jo klonis prasiskečia iki 6 
kilometrų. Nemuno vagos 
platumas aukštupyje bend
rai yra apie 70 metrų, vi
dupyje 150 iki 300 metrų, 
bet aukščiau Gardino jo 
vaga suspausta akmenuotų 
krantų iki 100 metrų plo

čio. Žemupyje gi Nemunas 
turi 250 iki 500 metrų pla
tumo.

Vidutinis Nemuno gilu
mas toje dalyje, kuri paruo
šta garlaiviams plaukioti, 
yra arti 3 metrų. Vidupyje 
gilumas svyruoja nuo 1 iki 
4 metrų ir tik vietomis yra 
luobių po 6 iki 8 metrų.

Nemunas laikomas tinka
mu laivams plaukioti per 
855 kilometrus, pradedant 
nuo Naujojo Sverženio mie
stelio, Minsko apskrityje, 
bet Nemuno vaga tiktai 
žemupyje sutvarkyta gar
laiviams plaukioti. O sieliai, 
kitaip sakant, troptai, buvo 
Nemunu varomi iš pat Min
sko gubernijos.

KLIŪTYS
Įvairiose vietose aukštuti

nėje ir vidurinėje Nemuno 
tekinėje yra akmenų, vadi
namų povandeninių slenks
čių, seklumų ir ropų. Tatai 
kliudo garlaivių plaukioji
mą. Kai kur krantuose po 
vandeniu yra susidariusios 
akmeningos briaunos, ku
rias lietuviai vadina rėvo
mis, o baltarusiai ropomis. 
Pasitaiko ir verpenų, kliu
dančių laivam plaukioti. 
Daugiausia tokių rėvų ir 
slenksčių Nemuno vagoje y- 
ra Vilniaus krašte ir ties 
Gardinu.

Nemunas paprastai užšą
lą keturiems mėnesiams; 
kartais po kelis kartus per 
žiemą jis užšąlą, atleidžia ir 
vėl užšąlą.

Bendrai imant, Nemunas 
laisvas nuo ledo vidutiniai 
276 dienas per metus. Ta
čiau būna išimčių. Taip an
tai, 1920 metais Nemunas 
išbuvo neužšalęs per 339 die
nas, o 1912 metais jis bu
vo po ledu 224 dienas. Ta
čiau pastovus ledas papras
tai laikosi tik 77 dienas.

Ledams išėjus pavasarį, 
Nemuno vanduo žymiai pa
kyla, išeina iš krantų, ap
griauna juos kartu su au
gančiais medžiais, kurie su
griuvę pavojingai slepiasi 
vandenyje arba kyšo iš jo.
NEMUNO VAGOS VALY

MO SUMANYMAI
Dar 1380 m. buvo mėgin

ta iš Lietuvos upių išvalyti 
uolas, kliudančias laivam 
plaukioti. 1553 m. Taria ge
rokai Nemuną apvalė, išlau- 
žinėjęs ir pašalinęs iš jo 
vagos nemažai uolų.

Lietuvos finansų ministe- 
ris Tyzenhauzas 18-me am
žiuje vėl ėmė rūpintis Ne
muno valymu, o Lenkijos ir 
Lietuvos karalius Ponia
tovskis 1775 metais pavedė 
tam tikrai Lietuvos komisi
jai tą darbą atlikti. Komi
sija pakvietė žinomą tais 
laikais mechaniką ir mate
matiką, Gardino kleboną, 
paskui Vilniaus Akademijos 

(Tąsa 5-me pusi.)

Kiti Nemuno Įtakai
Kiti didieji Nemuno inta

kai, po Merkio ir Nerio, yra 
Nevėžis ir Dubysa iš šiau
rinio šono ir Šešupė iš pie
tinio. Nemunan, be to, įte
ka dar daug kitų mažesnių 
upių ir upelių, kurių čia ne
minėsime. Šio rašinio tiks
las buvo atžymėti ypač tas 
upes, kurių pakrantėse jau 
dabar eina kova lietuvių 
tautai išlaisvinti.

u* v*- tUate'
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
q£ the Alcoholic Beverage Control Law at 
6409 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC.
6409 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC. 
391 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3045 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL STEIN
3045 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & 
KASPAR SCHOJBERT

380 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 Kosciusko Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4916 has been issued to the unjlersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
264 Irving Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIE DEWEY
264 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICfe is hereby given that License No. 
GB 1694 has beeni issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SQUERI
584 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 443 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIZABETH GRIMALDI
140 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1923 has been issued to the undersigned) 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5603 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES K. FELDMAN 
5603 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH El DEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRITZ HOERAUF 
(Varick Rest.)

37 Varick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE CO.
436 Watkins St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Sackman Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
466 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANZ FRIES
3428 Fulton St.. Brooklyn ,N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PONGEE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
101-3 Cook Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
(Lindenbaum Distributors)

101-3 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
571 Graham Ave. & 241 Driggs Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

JOSEPH FELDSTEIN, INC.
571 Graham Ave.,
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 — Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BACKINOFF & SAM GERST 
(Standard Beer Distributors)

1 Lewis Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
i MORRIS GOLDBERG

191 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GREENBERG
407 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Avp., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN EISENMESSER
458 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4123 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GAETANO VOLPE
4123 Ave. T, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 ■—• Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE HERSIIOW.ITZ
4920 Ave. K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
6823 — 6 th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

FRED KORTMANN
6823 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1891 — 50th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SELIG PUGATCH
1891 — 50th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL NADEL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2498 has Ixjen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOIFER 
(ABC Food Market)

502 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1141 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

LOUIS WEINTRAUB
(Louie’s American & West Indian Groceries) 
1141 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH 
6th Ave. Bar & Grill

459 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BURKE
18 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

RIDGE DINER, INC.
6901 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Hegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE
137 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
EB 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
417 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL S. & LEO. GORELICK 
417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
873 Hegeman Ave., & 734 Elton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave.,
734 Elton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Meeker Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALAMUD 
(Greenpoint Beer Distributors)

510 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic' Beverage Control Law at 
674 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GOODMAN
674 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

----- ---------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB & HAROLD WEINER
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. |
NOTICE is hereby given that License No. Į 
CB 2447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Park S. W.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the j 
premises.

ERNST GRIMSMANN
153 Prospect Park S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Gil 4945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 North Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD McMAHON
112 No. Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17o0 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS KITTOWER
1009 Ave. L, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM STERNBERG
709 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
BG 1226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises. ]

ERHARDT NQRBIY
3002 Ave. K, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
691 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ta hereby given that License No. 
GB 5969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BRENNAN
126 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
34 12 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2130 has been issued to ■ the undersigned 
to sell beer, at retail unden Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7824 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS & ESTHER SCHWARTZ 
(Colonial Dairy)

7824 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail junder Section 107 of 
the Alcoholic BeveraJte Control Law at 
7816 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENS HANSEN
7816 3rd Ave., J Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5923 — 3rd Avenue, , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. u

ESTHER GREEN
5923 3rd Ave., ,j Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1357 haw been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail j under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WINDELER
5903 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 507.7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5721 — 3rd Avenue) Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN COSTELLO
5721 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SIDITSKY
742 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2132 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
918 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE GREENBERG
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB GOLUBSKY
226 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN. ABE LIPSHUTZ & 
BENNY GOLDBERG 

(Chessin’s Delicatessen)
459 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
380 Hamilton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SODUS GULLOTTO
380 Hamilton Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 263 Las been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
280-282 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY G. BLUEMER
and Mrs. E. Bluemer Exec. Est. of 

George W. Bluemer
280-282 Fluton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1085 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1291 has been issued lo the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 8895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BOGNER 
(Classon Food Center)

835 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19)2 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSALLIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. <•

ISIDORE WEINBERGER
3709 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1331 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS COHEN
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1913 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY RECREATION CORP.
1913 — 86th St., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GEDULD
2405 86th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6622 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & Z. DELICATESSEN, INC. 
6622 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 — 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN JAMES DOYLE
5323 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Yit retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 — Broadway. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY REHBOCK
1378 Broadway. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAK HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail pnder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GORDON
332 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF
580 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6009 has been .issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
5711 — 3rd Avenue/ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i •«.

PAUL WIESE
5711 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5523 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MENKE
5523 3rd Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
582 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON I’ASQUA
582 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1882< has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STRUNK
311. Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES LAISVĖJE"

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BASIL FEDORYK
283 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
666 Franklin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEOPOLD SCHEMITSCH
666 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

PHILIP SCHACHNE
565 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA SPATH
33 Cedar St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
224 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS ZEPLIN
224 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
690 Franklin Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CORDES
690 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS |2.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 5045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 224(4 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
597A Clinton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I SADORE WOHLAND & 
SAMUEL BERGANG

(Wohl. Berg. Food Mark.) 
597A Clinton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 McDonough Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE KATZ
2 McDonough St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GP 2613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1615 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1328 has been issued to the undersigned 
Ssell beer, at retail Tinder Section 107 of 

e Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINER
20 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5907 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control.' Law at 
371 McDonald Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSENWASSER
371 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2119 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GR 4969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
776A Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS VIETS & GEORGE PAPE 
776A Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control T,aw at 
354 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

» FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7320 fyas been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retąil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

{
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail , under . Section 107 : of 
the Alcoholic Beverage' " Control' Law at 
435 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY T. HARBEN
435 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

(Jsist. 28 na.)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163A Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN
163A Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN G. NISSEN
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Howard Avenue, IJorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH KAMP
231 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

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

<!>

G>

<♦>

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

426 SO. 5th STREET <1>

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant' aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

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 patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
v. 1;-X

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimais 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y.
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Leitenantas Richard 
Klinge Lietuvoje

(Pabaiga)
Rugsėjo 29 d. Vakar grį

žau iš Kauno. Malonu tru
putį pasivažinėti, pakalbėti 
su žmonėmis, kurie daugiau 
žino ir geriau informuoti. 
Kalbėjau su vienu draugu, 
neseniai buvusiu Berlyne. 
Jis sako, kad šią žiemą bol
ševikai neįstengsią pulti, 
nes jų geriausios armijos 
sunaikintos prie Stalingra
do. Be to, fiureris šiai žie
mai jau tinkamai paruošė 
mūsų kariuomenę ir praėju
sių metų įvykiai nebepasi
kartos.

Turėjau Kaune geras die
nas, o ypatingai malonias 
naktis. Truputį nuraminau 
savo iki kraštutinumo į- 
temptus nervus. Kaip pui
kiai organizavo mūsų vy
rams tuos pasilinksminimo 
namus. Tikras Paryžius su 
visais Prąncūzijos sostinės 
malonumais!

Gaila buvo grįžti į Uk
mergę. Čia darbas man jau 
taip nusibodo. Gal dabar, po 
to, lxai gausiu apdovanoji
mą, perkels į kitą vietą?

Spalių 2 d. Šiandien man 
juoda diena. Schoeneberg 
mane iškvietė ir taip iško- 
liojo, kad man tamsu pasi
darė akyse. Apie apdovano
jimą negali būti ir kalbos, 
nes apskrityje pristatymai 
visiškai nevykdomi. Javų 
pristatė tik 54%, o pieno — 
nedaugiau 25%. Dar blo
giau su linais. Bandžiau pa
siteisinti, nurodžiau į visas 
priimtas priemones, bet nie
kaip negalėjau jo įtikinti. 
Jis rėkė, kad jeigu padėtis 
nepasikeis, mums abiems 
nukirs galvas.

Po piet buvo sukviestas 
pasitarimas. Schoeneberg 
pareiškė, kad mūsų libera
lizmas ūkininkų atžvilgiu 
pastato į pavojų vokiečių 
kariuomenės aprūpinimą. 
Reikia imtis griežtesnių 
priemonių. Permažai šaudo
ma. Veikiame neryžtingai. 
Atėjo nurodymas paliuosuo- 
ti repatriantams 12,000 ha 
žemės. Žemę reikia rekvi
zuoti pas tuos, kurie blo
giausiai vykdo pristatymus.

Koks sunkus mano gyve
nimas! Prancūzijoje fronte 
buvo žymiai lengviau.

Spalių 14 d. Bloga pas 
mane nuotaika paskutinė
mis dienomis. Jau vėl ru
duo. Mano antras ruduo 
Lietuvoje. Kas galėjo galvo
ti, kad karas tiek užsitęs. O 
dar galo visiškai nematyti. 
Nejaugi iki žiemos nepaim- 
sime to prakeikto Stalingra
do? Jei šiais metais karas 
su bolševikais nesibaigs, 
mūsų perspektyvos bus iš 
tikrųjų ne šviesios.

Gertrūdos laiškai mane 
taip pat nervina. Jos nuola
tinių nusiskundimų nebega
liu skaityti. O čia ji kas 
kart dar siunčia man ištisus 
sąrašus fronte užmuštų 
draugų ir pažįstamų. Rei
kia jai parašyti griežtą lai
šką, kad manęs daugiau ne
erzintų — mano nervai ne 
iš geležies.

Šiandien turėjau baisų 
sapną. Sapnavau, kad iškri
to man dantys. Sako, kad 
tai reiškia mirtį. Nejaugi 
sapnai pranašauja ateitį?

Spalių 21 d. Didžiausias 
skandalas. Lietuvių gimna
zijoj buvo rasti bolševikų 
lapeliai. Schoeneberg liepė 
gimnaziją uždaryti. Arešta
vome 6 mokytojus ir 43 mo
kinius.

Fronte kažkas ne tvarko
je. Stalingradas vis dar ne
paimtas. Ar ateis kad nors 

galas šiam prakeiktam ka
rui ?

Padėtis fronte nepapras
tai apsunkina mūsų darbą. 
Ūkininkai diena iš dienos 
darosi vis akiplėšiškesni. 
Kaip išbrisime iš tos balos 
— negaliu įsivaizduoti.

Lapkričio 4 d. Vėl di
džiausia nelaimė. Laičių 
kaime nužudė keturis mūsų 
žmones, atvykusius praves
ti javų rekviziciją. Jų lavo
nus vakar rado Kūrenu eže
re. Įsakiau areštuoti kaime 
100 įkaitų!

Mano nervai nuo visų tų 
skandalų jau rimtai pradė
jo irti. Net ir moterys pa
skutiniu laiku nebegali ma
nęs nuraminti. Niekuomet 
nebūčiau galėjęs įsivaizduo
ti, kad žandarmerijos dar
bas toks nepakeliamai sun
kus. Kaip dabar norėtųsi 
bent kelioms savaitėms su
grįžti į Vittenbergę, atsi
gulti ant Elbos kranto, ir 
užmiršus visas . dabarties 
baisenybes, svajoti, sapnuo
ti apie praėjusias dienas... 
Koks šviesus ir viliojantis 
mums atrodė pasaulis, kai 
pradėjome žygį į Prancūzi- 
ją!

Lapkričio 24 d. Bolševi
kai pradėjo puolimą prie 
Stalingrado. Reikia būti ge
nijumi, kad suprasti, kas 
vyksta fronte. Bijau, kad 
nepasikartotų praėjusios 
žiemos tragedija. Karas su 
tais nežmoniškais rusais, 
tur būt, amžinai nepasi
baigs.

Gruodžio 7 d. Šiąnakt ra
dome visą ginklų sandėlį ne 
kur kitur, kaip pas vieną 
kunigą. Pašėlę lietuviai! 
Kunigas laikėsi nepaprastai 
akiplėšiškai, kaip tikras bol
ševikas. To aš jau visiškai 
negaliu suprasti. Į mano 
klausimą, ar jis komunis
tas, kunigas įžūliai atsakė, 
kad jis ištikimas katalikas 
ir dėl to kovojąs prieš na
tional - socializmą. Šian
dien kunigą paimsime į dar
bą. Aplink jį, matyti, būrėsi 
visa gauja priešvokiškų gai
valų.

Toliau, matyti, vėl trūks
ta dalies dienyno. Sekanti 
užrašai jau padaryti 1943 
m. balandžio mėn. fronte. 
Nežiūrint to, kad jis turėjo 
tik vieną akį, Klinge buvo 
vėl mobilizuotas į armiją, 
tur būt ryšium su prasidė
jusia po Stalingrado “totali
ne mobilizacija”.

Klingės dienynas, — au
tentiškas dokumentas apie 
negirdėtus vokiečių barba
riškumus Lietuvoje. Šis sa
distas ir bailys aprašo ne 
vien tik savo paties kruvi
nus darbus, bet ryškiai vai
zduoja ir bendrą politiką, 
kurią hitlerininkai praveda 
lietuvių tautos atžvilgiu 
"nuo pirmos okupacijos die
nos.

Tuo pačiu metu dienynas 
duoda ir ryškų vaizdą lietu
vių tautos pasipriešinimo.

Plačiau komentuoti die
nyną nėra reikalo. Jis kal
ba už save.

L. šalna.

Japonijos radijas skundė
si, kad Amerikos karo lai
vai ir lėktuvai neduoda ja
ponam ramybės Marianą 
salyne ir Pietinių Jūrų sa
lose.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo Vengrijos sos
tinę Budapeštą.

Keliais procentais papigi
nama kenuota mėsa.

Detroit, Mich.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko

mitetui Aukos ir Pundelių 
Vajus

Aukavo $5 Benis Varanec- 
kas.

Kazys Yesulionis $2.
Po $1: Alekas Vaidžiulis, 

Petras Gyvis, Pranas Petrušo- 
nis, Juozas Mockus, Jonas 
Stakvilas, Pranas D. Stakvel, 
Antanas Žilinskas, Antanas 
Demskis, Juozas Uiinskas, Pra
nas Ulinskas, Ona Krakaitie- 
nė, Antanas Vegela, William 
Andrews, Teodora Gugienė, 
Ignas Vinskunas.

Po 50c: Jurgis Nausėda, Jo
nas Stasikynas.

Domicelia Mockienė 25c.
Viso per M. Alvinienę, ant 

blankos No 4, surinkta $23.25.

Po $10: Kazys ir Bronė Ba- 
nionai, Jonas ir Marė Smitre- 
vičiai.

Marė Shumskienė $3.
Po $2: Ignas Sakalauskas, 

Domiu, ir Anna Kadys, A. ir 
E. Ramanauskai, Jonas Nauc- 
kunas, Jonas Bubliauskas.

Po $1: Juozas Yakas, Anta
nas Adomaitis, William Ūdras, 
John Wilier, Baltrus Alebis, 
Vincas Kirvela, Juozas ir Kat
rė Terzai, Jonas Silkauskas, 
Andrius Lipskis, George Mont
vilas ir Joseph York.

Viso ant blankos No. 3, per 
Mariją Smitrevičienę surinkta 
$44.

Dviejų blankų kolekta viso 
$67.25. Parengimo pelnas 
$132.75. Viso $200.

Dar aukavo sekami draugai:
Jonas ir Marė Smitrevičiai 

$10.
Po $5: Dr. M. D. Palevičius, 

Pranas Jačionis, Jonas Ginai- 
tis.

Po $3: Jonas Bubliauskas, 
Magdė Šimkienė.

Širdingai tariu ačiū visiems 
už simpatiją ir aukas.

M. Alvinienė, Iždin.

Wilkes-Barre, Pa.
Rengiama Drg. Vilkeliui 

Išleistuves
Drg. J. Vilkelis atsisveikins 

su draugais ir draugėmis iš vi
so Wyoming Klonio, šeštadie
nio vakare, liepos 22, Lietuvių 
Progresyvio Kliubo salėj, 325 
E. Market St., Wilkes-Barre, 
Pa.

Drg. Vilkelis, ilgametis dar
bininkų klasės veikėjas Wyo
ming Klonyj, išvyksta į De
troit, Mich, nuolatiniam apsi
gyvenimui.

Už jo nenuilstantį veikimą 
keletas draugų sutarėm su
rengti jam išleistuves.

Kadangi laikas yra trumpas, 
negalima buvo sukviesti orga
nizacijų, prie kurių jis pri
klausė, todėl tik keli artimi jo 
draugai pasiėmėm šį darbą.

Draugai ir draugės, kviečia
me visus dalyvauti, nežiūrint, 
kaip arti ar toli gyvenate.

Išleistuvės bus tikrai sma
gios. Gera vakarienė; muzika 
šokiams ir alaus iki sočiai.

Bus dainų ir kalbų progra
ma. Kviečiame shenandorie- 
čius, scrantoniečius, Pittstono 
ir kitų kolonijų draugus.

Kadangi laikas trumpas, tad 
rengėjai prašo, kurie manote 
išleistuvėse dalyvauti, kad pa- 
šauktumėt jrg. Grigaitienę 
3-4020. Rengėjams svarbu iš 
kalno žinoti, dėl kiek žmonių 
valgio pagaminti.

Dar syllį prisimenu, kad drg. 
Vilkelio išleistuvės įvyks šeš
tadienio vakare, liepos 22.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti.

Rengėjai:
Aldona Grigaitienė, 
Vincas Valukas, 
Povilas Jozokas, 
Vincas Grigaitis, 
Jonas Vitkūnas.

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

Nemunas-Lietuvos 
Upių Tėvas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
profesorių jėzuitą Praną 
Norvaišą, o jis pasišaukė iš 
Anglijos patyrusių darbi
ninkų. Bet per trejus metus 
iš Nemuno ties Rumšiškių 
buvo iškeldintos tiktai ke
lios uolos. Paskui prasidėję 
sumišimai visiškai sustabdė 
darbą.

1803-05 metais rusų ir vo
kiečių inžinieriai smulkme
niškai ištyrė Nemuno gilu
mą visur nuo Kauno iki So- 
sosnos upės, netoli Gardi
no.

1857 iki 1859 metų Nemu
nas vėl buvo tyrinėjamas, 
ir 1865 metais sudarytas 
planas, pagal kurį būtų su
tvarkyta visa Nemuno va
ga ištisai. Tam reikėjo bent 
3 milionu rubliu, bet Rusi- V €-7

jos caro valdžia atsisakė 
tiek pinigų duoti šiam su
manymui.

Nuo 1894 m. buvo pradė
ta vasario laiku kasmet gi
linti Nemuno seklumos, bet 
tam darbui skirta tiktai vie
na garinė mašina. Nuo 1875 
m. Nemuno ruožas tinka
mas laivam plaukioti buvo 
apstatomas tam tikrais nu
rodymo ženklais — gairė-

Nacių “robotas” krinta Anglijoje. Dabar vokiečiai 
leidžia ant Anglijos šimtais tokius mirtį nešančius lėk
tuvus be lakūnų.

NEBŪKITE

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame ątsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tąb- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y. PIRKITE KARO BONUS!

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

galva; profesorius Rimka, eko
nomistas; Šimkus, žymusis Lie
tuvos kompozitorius; Binkis, 
rašytojas ir poetas, ir daug ki
tų žymių vyrų.

Prof. Kriščiūnas reiškia nuo
monę, kad netoli tas laikas, 
kai Lietuva bus išlaisvinta ir 
vėl kurs naują ir laimingą gy
venimą Tarybų Sąjungos tautų 
draugystėje.

Beje, šiame biuletino nume
ryje* telpa net šešios gražios 
nuotraukos lietuvių meno an
samblio, nuvykusio į frontą 
raudonarmiečiams palinksmin-

Savo straipsnyje, prof. Kriš
čiūnas pažymi, kad jo žinio
mis, vokiečiai skubiai ruošia 
sąrašą visų žymesniųjų Lietu
vos mokslininku ir kitu inte
lektualų išvežimui Vokietijon.

Galimas daiktas, kad taip ir 
bus: į Vokietiją bus išgabenti 
visi žymesni lietuvių tautos sū
nūs ir dukterys, kurie vokie
čiams pavyks sugriebti. Tuo 
būdu vokiečiai mano visiškai 
sunaikinti lietuvių kultūrą. Bet 
tie banditai klysta — jie patys 
pirmiau išnyks.

mis vandenyj ir stulpais pa
krantėse.

Nemunas vis laukė gero 
šeimininko. O tokiu šeimi
ninku bus Tarybų Lietuvos 
valdžia. V. Kr.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesy 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO. AIDISOL tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt' 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakeli 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderj pasiųsime pro
duktus.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control law at 
57$ Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SHER
573 Van Sicklcn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
636 Vanderbilt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

REGINA V. SULLIVAN
636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HARRINGTON 
(Friendship Bar & Grill)

239 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 South 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS ZACK
252 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL WOL1CKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES COHEN 
(Charlie's Delicatessen)

413 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
365 South 4th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID KAPLAN 
(Kaplan’s Delicatessen)

365 South 4th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. GIANNONE 
(Willoughby Rest. & Lunch Bai-)

330 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE RADIN
823 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN MARGOLTES & SOL KRAMER 
854 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 964 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 —■ 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI VIOLA
128 9th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHICK & PHILIP ALPERIN 
4813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
2610 Cropsey Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELEANOR V. MILLER
2610 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CORNO
(Admx. of Estate of George Corno) 

407 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN RO CH FORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
881 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

881 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB W8 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4906 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK GILMORE
4906 20th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN GEFFKEN
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed on the 
premises.

ANNA SIEGEL
1133 Sutter Ave., , Brooklyn, N. Y.

i I ----------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
$26 PRADŽIAI
48 VALANDOS

75c J VALANDĄ VIRŠLAIKIAIS 
Daliai laiko 9 A.M. iki 1 P.M., ar

1 P.M. iki 6 P.M.
MRS. EGGERS BAKING CO., 

21-36 44TH ROAD, 
Long Island City.

STILLWELL 4-8229.
_____________________________________ (168)

MOTERYS AR MERGINOS 
Pilnam ar daliai laiko. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
Gera alga su gerom aplinkybėm. Oringas fa

brikas ; unijinė dirbtuvė. Kreipkitės 
HAPPINESS LAUNDRY CO.. INC., *

205 LIBERTY AVE., JERSEY CITY, 
tari>e 8 A.M. ir 12 Noon.

 ' (168)
LIGONINES DARBININKAI

Patyrimas nereikalingas. Gyvenimas ant vie
tos ar kitur. Puikiausias maistas. Geras 
įrengimas miegojimui. Karfėrai apmokami.

Kreipkitės 
MRS. ALEXANDER.

121 W. 105TH ST., N. Y. C.
(167)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANT© PATYRIMU
GERA ALGA----- GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 8 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M.

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

IX)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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.
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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.
(X)

SUSTATYTOJ AI 
IR NELAVINTI DARBININKAI 

TAIPGI APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS-VIRŠLAIKIAI

McGLYNN, HAYS & CO., 
328 Belleville Turnpike, 

Arlington, N. J.
(172)

PAPRASTI DARBININKAI 
Stiprūs vyrai kilnojimui medžio. Alga 65c į 
valandų. 97’/įc už viršlaikį. Nuolatiniai dar

bai ; daug viršlaikių. Kreipkitės anksti. 
Kalt Lumber Co., 324 East 64th St.,

STALIORIAI 
Prie puikių namų rakandų. 

Nuolatinis darbas. Gera alga. 
John McConville, 

801—3RD AVE., N.Y.C.
________________________________________ (168)

SUPERINTENDENT 
27 Šeimos 

Dalies laiko darbas. 
Brooklyn. 

SKAMBINKITE CUMBERLAND 6-4171. 
______________________________ (169)

BUY EX5M 
WAR BONDS 
7ocfat/.'
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SeStas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Liepos 17, 1944

Now Wto^^ferZlnios 
Simonavičius Sveikino 
Vilniaus Išlaisvintojus 

Su Šimtine

AR ŽINOTE, KAIP LAIS 
VINA LIETUVĄ?

Brookiyniečiy Fondas 
Lietuvos Dovanoms 

Puikiai Paaugo
Mateušas Simonavičius, vie

nas iš būrio žinomų demokra
tijų mylinčių lietuvių biznierių, 
pirmasis išstojo su duosniu pa
sveikinimu Lietuvos laisvinto- 
jams. Kai tik Simonavičius iš
girdo, kad Vilnius jau išlais
vintas, atėjęs i Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą pareiš
kė :

—Išlaivintojus mūsų sosti
nės ir išlaisvintus savo mielus 
kaimynus sveikinu su šimtu do
lerių. Už juos prašau nupirkti 
drabužių, batų, muilo, kaip 
kad ruošiate 6-tam siuntiniui.

Aišku, kokio džiaugsmo tu
rės Lietuvoje gavę nuo ameri
kiečių dovanas ir sužinoję, 
jog seniai išvykęs, beveik vai
kystėje nuo jų atsiskyręs Ma
tas pridėjo savo jautriai bro
lišką šėrą prie tų dovanų. O 
jie turi būti ne tik reikalingi, 
bet ir labai verti, žmonės, iš 
kurių tarpo išeina tokie savo 
gimtojo krašto mylėtojai, pa
tys turi būti labai geri patri- 
jotai.

Sheinis Serga Pd Su
žeidimo Darbe

William Sheinis, ozonpar- 
kietis, prieš tūlą laiką buvo 
sužeistas darbe, mašina jį ap- 
žalojo. Dėl tos priežasties ir 
dabar tebėra ligoniu.

Linkime greitai pasveikti.
Sheinis, dienraščio Laisvės 

skaitytojas, gyvena 106-12 
107th Avė., Ozone Park, L. I. 
Ar jis vis dar randasi ligoni
nėje, šiuo tarpu nežinau, go
rintieji atlankyti jį, malonėki
te apie tai sužinoti pas jo na
miškius. Rep.

Popieros Rinkliavą 
Reikia Pagerinti

Pastaruoju laiku New Yor
ke vis po mažiau surenkama 
atliekamos popieros. Orui už
kaitus, daugelis žmonių per
daug pavėsiauja. Popieros su
rinkimui nebelieka laiko. Vei
kiausia, tie žmonės nežino, jog 
virš 400 visokių reikmenų ar
mijai, įskaitant kraujo plaz
mą, pristatoma iš atliekamos 
popieros perdirbtose dėžutėse, 
maišeliuose.

Donald M. Nelson, naciona- 
lės Karui Produkcijos Tarybos 
pirmininkas, atsišaukė į žmo
nes dėti pastangas surinkti 
kožną sklypelį atliekamos po
pieros ir greit atiduoti karo 
reikalams. Jeigu toks žymus 
vyriausybės pareigūnas mato 
reikalą atsišaukti į žmones, 
reikia suprasti, jog dalykas 
yra labai svarbus.

Viešbutyje Roosevelt, New 
Yorke, biznierių ir profesinių 
moterų konvencijoj išstatyta 
parodon šimtai reikmenų, pa
gamintų iš atliekamos popie
ros. Liepos 17-ta, regis, pasku
tinė parodos diena. Valandos 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Raudonoji Armija ir, jos ei
lėse lietuvių pulkai, jau išlais
vino Tarybų Lietuvos sostinę 
Vilnių, daug miestų ir mieste
lių. Lietuvos liaudis jau su
laukė skaisčių dienų, džiaugs
mo ir vilties laisvai ir laimin
gai ateityje gyventi.

Kaip eina Lietuvos laisvini
mas? Kur dingo Hitlerio jė
ga, kuri buvo pasišovus užka
riauti visą pasaulį? Kas reikia 
daryti, kad padėjus greičiau 
ir pergalingai karą užbaigti,

Pavogtas Kūdikis Su
grąžintas Tėvams

Barbara Ann Goggin, 6 mė
nesių, kuri buvo pavogta iš 
New Yorko pamestinukų prie
glaudos, tapo atrasta. Ją rado 
detektyvai apartmente, 201 
West 95th St., New Yorke. 
Detektyvus ten nuvedė tam 
apartmente gyvenančio pajū
rio sargybinio nuožiūra, kada 
moteriškė, su kuria jis. buvo 
pradėjęs draugauti, parėjo 5 
vai. ryto su kūdikiu. Jinai sa- 
kiusis, jog kūdikis jos. Kad 
jinai kūdikį buvus padavus 
auklėti ir dabar atsiėmus pas 
savę. Po to jis pamatė spaudoj 
apie pagrobtą kūdikį ir rapor
tavo savo viršininkams.

Kūdikio pagrobėja, Mrs. 
Joan Schlutter, dar jauna ir 
apygražė moteris, sakėsi poli
cijai mažai atsimenanti, kas su 
ja dėjosi kūdiknio pagrobimo 
laikotarpiu. Išvakarėse ji bu
vusi įsigėrusi. Ir visuomet ji
nai labai troškusi kūdikio. Ir 
nors jinai jau turėjo du vy
ru, neturėjusi laimės susilauk
ti savo kūdikio.

Mrs. Schlutter pasakojus, 
kad dėl šilumos ji negalėjus 
užmigti ir išėjus pasivaikščio
ti po gatves. Vaikščiodama ji 
pastebėjus prieglaudą, esančią 
prie 68th St. ir Lexington Ave. 
Staiga jai atėjus mintis, jog 
čia yra šimtai kūdikių, kurių 
motinos nenorėjo, o jinai nori 
kūdikio, bet neturi.

Sugalvota — padaryta. Ji 
užlipus ant akmens sienos apie 
4 pėdos virš šaligatvio. Paskui 
perlipus ant sienos užbudavo- 
tą tvorelę. Įlipus kieman ji pa
mačius slaugę ir p'risiglaudus 
už krūmokšlio patūnojus, kol 
ji praėjo. Įėjus prieglaudon, 
pasirinkus kūdikį, susivyniojus 
blanketan ir vėl per tą pačią 
tvorą išsinešus.

Kūdikį jinai nusinešus ne į 
savo, bet į naujo draugo, Ray 
White, pajūrio sargybinio 
apartmentą. Penktadienį ji su
imta. Už 32 valandų proble
ma buvo išrišta.

Kvočiama, moteriškė visą 
laiką raudojo ir rūkė cigaretą 
po cigaretui. Po perskaitymo 
laikraštyje apie tai, kad kūdi
kis turi tėvus ir abelnai išsi- 
blaivius, jinai pajutusi norą 
kūdikį atidouti atgal, bet netu
rėjusi gana drąsos. Ji uždary
ta kalėjime.

Ar Atsimenate Pasau
linę Parodą? ,

Daugelis newyorkiečių pra
deda užsimiršti metus, kuriais 
Pasaulio Paroda buvo. Bet jos 
suruošimui įsteigta korporaci
ja tik dabar paprašė teismo ją 
oficialiai panaikinti.

Kas reikalinga Lietuvos žmo
nėms ?

šie ir daug kitų klausimų 
bus išaiškinta šį penktadienį, 
liepos 21 d., 7 :30 vai. vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė.

Kalbės Rojus Mizara, Jonas 
Gašlūnas ir D. M. šolomskas. 
Visi ir visos atsilankykit skait
lingai. ' Sužinokite vėliausius 
faktus apie Lietuvos laisvini
mą iš vokiečių okupacijos 
jungo. Įžanga visiems veltui.

Viešnios iš Tolimą 
Miestą

Pereitą penktadienį laisvie- 
čius atlankė Mrs. Mary Trui-j 
kis ir jos duktė Mrs. Nellie į 
Moncevičienė (Matusevičiūtė) 
iš Scranton, Pa. Jiedvi atvyko j 
pasimatyti su sūnumi — broliu] 
jūrininku Willard V. Matusa-] 
vage, W.T.3/C. Jis radosi su 
savo laivu New Yorko porte. 
Viešnios turėjo su savo kariš-l 
kiu trumpą pasimatymą pajū
ryje, kiek kariškos aplinkybės1 
leido, o paskiau atvyko aplan
kyti savo įstaigą. Mrs. Trui-j 
kis yra Laisvės skaitytoja.

A p ž i ū r ėjusios dienraščio > 
įstaigą, viešnios prašė paro-! 
dyti Lietuvos žmonėms Drabu-i 
žiu Centrą. O sužinojusios, jog 
tą vakarą įvyksta sudėjimas į! 
rutulius paskutinių dovanų 5-| 
jam siuntiniui, viešnios iškeitė 
savo progą pamatyti miestą 
ant progos pamatyti darbą pa
jūrio sandėlyje. Nežiūrint nuo
vargio, džiaugėsi pamačiusios:,

—Tikiuosi, jog mūsų seran- 
toniečiai su dar didesne ener
gija darbuosis drabužių rinki
me, siuvime, taisyme ir mezgi
me Lietuvos žmonėms, kada 
galėsiu jiems papasakoti, ką 
čionai asmeniškai mačiau. At
eityje mes daugiau prisidėsi
me prie to didelio darbo, — 
pareiškė Mrs. Truikis.

Draugė Truikis pati yra kai 
ką jau numezgusi ir rūpinasi 
bendru darbu Lietuvos žmo
nių pagalbai. Rūpinosi, kad 
vargiai galėsianti sugrįžti į 
tam tikslui sušauktą mitingą 
liepos 16-tos rytą. Mat, jos 
buvo planavusios sugrįžti na
mo šeštadienį. Bet čionai atvy
kusios, nors turėdamos atgal 
tikintus, sužinojo, kad busuo- 
se vietos negauna net iki sek
madienio.

Pas laisvietę Liliją Kava
liauskaitę, Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto sekretorę, 
šiomis dienomis vieši giminai
tės Etta (Kavaliauskaitė) Oak
ley, Ettos motina Katherine 
Colwell, Mrs. Margaret Moore 
ir Mrs. Fanny Wayne su mažu 
sūneliu Gordon. Jos visos iš 
Portsmouth, Va. Rep.

Broklyniečių fondas, iš ku
rio norime nupirkti, varde vi
sų Broklyno lietuvių dovanas 
Lietuvos žmonėms, šiomis die
nomis labai pašoko aukštyn. O 
tai rodo, kad duosnūs brook- 
lyniečiai, raudonarmiečių da
bar išlaisvintų ir greit išlais
vinsimų kraštų mylėtojai, 
jiems skirtą kvotą išpildys. Ne 
tik išpildys, bet ir daugeriopai 
perpildys.

Mateušas Simonavičius, 426 
So. 5th St., Brooklyne, aukojo 
šimtą dolerių.

Malinauskų šeimos stalo 
Laisvės piknike likę $2.

Pirma fonde turėjome $316. 
Dabar turime $418.

Kvota yra $500. Dovanų 
siuntinys turi būti jau kelyje 
su Labor Day. S. S.

Kai Kada Rūpinamės 
Kitais Be Reikalo

Ant 34th St., prie 7th Ave., 
New Yorke, didžiųjų krautu
vių sekcijoj, kas nors paste
bėjo pastatytame automobiliu- 
je gulint kūdikį. Aplink susi
būrė grupė. Kai kam jau pa
sirodė, būk kūdikis miręs. Pa
šaukta ir policija. Susirūpinta, 
kad vaikutis galįs uždusti. Iš
mušta langas ir išbudintas ver
kiąs vaikutis jau buvo iškelia
mas iš mašinos.

Tuo tarpu grįžo jo tėvai, 
dr. ir Mrs. Adler iš New 
Brunswick, N. J. Ir jie išsi
gando pamatę aplink savo ma
šiną sąjūdį. Išsiaiškino, jog kū
dikis buvo paliktas tik labai 
trumpam laikui, jiems norė
jus krautuvėj abiem ko pažiū
rėti. Nukristi nuo sėdynės jis 
buvo per mažas. Uždusti ne
galėjo, nes per colį nuo vir
šaus langai palikti atdarais. Ir 
išvogti jo niekas negalėjo, nes 
mašiną jie paliko užrakintą. 
O jeigu jau kas būtų sutriuš
kinęs mašiną, tada ir tėvų bu
vimas būtų neišgelbėjęs.

Trokai Sužeidė 8 
Asmenis

Pereitą penktadieni, prie Ri
vington ir Pitt Sts., New Yor
ke, susidūrė du trokai. Vienas 
iš jų, skalbyklos trokas, užšo
ko ant šaligatvio ir Įvažiavo 
Į kepyklą, o kitas su savo Co
ca-Cola, Įvažiavo į žuvų tur
gavietę. Nei draiveriai, nei 
krautuvėse niekas nenukentė
jo. Sužeista buvusieji arti prie 
(rokų susidaužimo vietos.

Leido Biskį Atsikvėpti
Ir Vėl Užkaitino

Pereitą penktadienį oras bu
vo gerokai vėsesnis, tik 83 
laipsniai karščiausiu laiku. 
Naktį nupuolė žemiau 70. Pir
mu kaitų po keletos savaičių 
reikėjo susijieškoti užmirštą 
blanketą. Bet šeštadienio rytą 
vėl užkaitino ir galui savaitės 
buvo žadėta šilumos iki 90 
laipsnių, o gal ir daugiau.

Gražuole Vera Shershnova pasisuko ir sugadino viso 
gyvenimo draugiškumą tarp Boris Andrejevo ir Mark 
Bernes. Scena iš Sovietų filmos “Two Soldiers,” rodo
mos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

PIRKITE KARO BONUS!

Ona Čepuliene Vieši
Montelloj

Ona Čepulienė, mūsų daug 
dirbanti mezgėja ir siuvėja, 
šiuo tarpu atostogauja Mon
telloj. Džiaugiasi, kad oras 
tyras ir visa aplinkuma ten la
bai maloni, tad jinai jaučiasi 
gerai ir tikisi sugrįžti pasilsė
jus. O pasilsiu, visuotino pasil
siu, ji labai reikalinga. Ona 
yra labai daug nudirbusi Lie
tuvos žmonių pagalbai. Nors 
darbą už duoną pastaraisiais 
metais ji apleido gydytojo įsa
kymu ilsėtis, tačiau nuo darbo 
Lietuvos žmonių pagalbai ji 
neatsitraukė niekada. Tame 
darbe, sako ji, randa daug 
džiaugsmo.

Ona atvirutėje iš Montello 
prašo nuo jos pasveikinti drau
ges bendradarbes mezgėjas, 
siuvėjas ir visas kliubietes.

Draugė.
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 LIETUVIŠKAS !

TR AKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK) į 

Didelis pasirinkimas visokių | 
Vynų ir Degtines I

Kasdien Turimo |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ j

Juozas Zeidat '
Savininkas

411 Grand St. BrooklynMMH1MW O M* 11 —M tHMMI ■M n M* (IMTI n n ■■■ 11 ■— 1

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuoįam 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 ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Brooklyno Raudonasis Kry
žius vėl atsišaukė kraujo da
vėjų. Frontam praplitus ir su
žeidimam padaugėjus, reikia 
daugiau ir kraujo davėjų.

MIRĖ
Antanina Gverzdis, 61 m.| I 

amžiaus, mirė liepos 14 d., na
muose, 368 Hooper Street, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
Šv Jono kapinėse, liepos 17 d.

Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos įstaigoje, 231 Bedford 
Ave., kuris rūpinasi ir laidotu
vių pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime! 
vyrą Adomą, dukterį Mrs. Evą 
Kazlauskienę ir sūnų Walter 
Gverzdis.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teičius au naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-6868

□
VALANDOS: į į2 

į 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
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F. W. SHAUNS
i (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue
I Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
I ★ ★ ★
J Suteikiam garbingas laidotuves

S150
| Koplyčias suteikiam nemoka- 
| mai visose dalyse miesto.
j Tel. Virginia 7-4499 ,

f-------  ■ ' --------- N

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 
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LITUANICA
SQUARE RESTAURANT

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tol. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O) LIETUVIŠKAS KABARETAS
*7 iQ)į STANLEY MISIŪNAS

I ll SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6864

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

473 GRAND ST.
Prie R.K.O. Republic Teatro

taipgi PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST, BROOKLYN 11, N, T.

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




