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Praeitoji savaitė buvo nepa

prastai tiršta svarbiais įvy
kiais. štai kas atsitiko:

Rooseveltas buvo nominuo
tas prezidento vietai ketvir
tajam terminui.

Vokietijoje pasireiškė nera
mumai ir pasikėsinimas ant 
Hitlerio gyvybės; visoje šaly
je prasidėjo dar didesnis tero
ras.

Raudonoji Armija pradėjo 
smogti vokiečiams galutinus 
smūgius beveik visu frontu.

Lietuvoje buvo išlaisvinta 
daug miestų ir miestelių.

Talkininkų kariuomenės pra
dėjo ofensyvą Francijoje. Ita
lijoje amerikiečiai paėmė svar
bų uostą—Livorno.

Pacifike amerikiečiai iškėlė 
savo ginkluotąsias pajėgas Gu
am saloje, prieš karą priklau
siusioje Amerikai.

Tai vis įvykiai, svarbūs įvy
kiai, turį nepaprastos reikšmės 
visam pasauliui.

Jeigu totalinė “vairia,” tai 
ji turi apimti viską ir visur. 
So. Bostono menševikai, taigi, 
pradėjo vainą dėl mirusiojo 
Jurgio Gegužio turto!

Pasiskaitykite, kas žemiau 
seka:
Kai turtingas dėdė mirė, 
Daug jis pinigu paskyrė 
Turto laukiantiems vilkams: 
Giminėms ir jų vaikams.
Kuomet kojas jis pakratė, 
Turčius dėdė nenumatė, 
Kad dėl daugelio nagų 
Neužteks jo pinigų.
Ėmė, nešė, kas ką gavo, 
Keikdami, kad juos apgavo, 
Vis niežėjo tie niežai, 
Kad paliko permažai...

šitaip rašydamas, Rojus ži- 
džiūnas (Atliktas Kriukis) gal 
nei nepagalvojo, kad panašiai 
atsitiks su jo kadaise buvusio 
samdytojo, Jurgio Gegužio, 
paliktuoju turtu.

Kaip tik panašiai atsitiko.
Mirdamas, Jurgis Gegužis 

paliko nemažai turto, kurį jam 
uždirbo jo darbininkai arba 
sukrovė Keleivio skaitytojai.

Jau antri metai Jurgio pa
laikai žemėje, tačiau dėl jo 
turto tik dabar viešumon kyla 
skandalas: dr. Pilka paskelbė 
Gegužio testamentą, kuriuo 
einant, gera dalis turto pri
klausytų velionio broliui, Vin
cui Gegužiui, kurį Michelsonas 
išmetė iš darbo.

Michelsonas per Keleivį už- 
ginčina tokio testamento buvi
mą ir primena dr. Pilkai, kad 
jam, esą “daug gražiau rūpin
tis savo profesija, negu sveti
mų žmonių turtu, kuris ne jam 
priklauso.”

Keleivio leidėjas įtaria, būk 
Gegužio turtas, jam, Michelso-; 
nui, priklausąs!

Iš tikrų šaltinių mes suži-! 
nojome, kad visas reikalas at
sidūrė teisman, nes Vincas Ge
gužis jieško teisių prie brolio 
turto.

Mums atrodo, kad čia išeis 
laimėtoju Michelsonas, nes jis 
yra turtingas, o Vincas bedar
bis.

Na, o kai dėl paties mirusio
jo Jurgio, tai, atrodo, su jo 
palaikais bus, kaip su to dė
dės, anot židžiūno, pelenais:—
Pagaliau, taip atsitiko, 
Visos gentys susipyko 
Ir užmiršo jau seniai, 
Kur jų dėdes pelenai!. . .

(Tąsa 5-me pusi.)
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RAUDON. ARMIJA ATVA
DAVO PANEVĖŽĮ, SUBA
ČIŲ, TROŠKŪNUS IR KT.

SEN. TRUMAN NOMINUO
TAS Į JUNGT. VALSTIJŲ 

VICE-PREZIDENTUS
'Washington. — Maskvos 

radijas oficialiai pranešė, 
jog Raudonoji Armija Lie
tuvos fronte išlaisvino dar 
virš 300 gyvenamųjų vietų, 
tarp kurių yra Panevėžys, 
apskričio miestas, geležin
kelio stotis ir vieškelių maz
gas.

Sovietų kariuomene taip 
pat atvadavo Subačių, Su
dargą, Troškūnus, Kurk
lius, Bigailius, Raguvėlę ir 
dar šiuos gyvenamus punk
tus: Mažeikius, Veldžius ir 
devynias geležinkelio stotis: 
Kupiškį, Subačių, Bigailius, 
Troškūnus, Raguvėlę, Su
dargą, Vasuokėnus ir Pa- 
dainį.

Sovietų lakūnai sunaiki
no Šiauliuose kelis karinius

Sukilėliai Būtų Užėmę Berlyno Valdžios Centrus, 
Jeigu ne Išdavikas Kareivių Bataliono Vadas;

Jis Apie Tai Pranešė J. Goebbels’ui
London. — Aušktesnieji, 

Hitleriui priešingi koman- 
dieriai buvo įsakę majorui 
Remeriui, vokiečiu kareiviu z v v

bataliono vadui, maršuot ir 
užimt valdiškas įstaigas 
Berlyne. Bet Remeris tą 
planą išdavė nacių propa
gandos ministerial J. Goeb- 
belsui, tad žygis ir nepavy
ko. Karinis Berlyno radijas 
apie tai pasakojo štai ką:

Vokiečiai iš Sovietų 
Šaukia Šluot Nacius
Washington.— Laisvosios 

Vokietijos Tautinis Komi
tetas per Maskvos radiją at
sišaukė į vokiečių genero
lus, kad pradėtų atvirą ko
vą prieš nacių režimą; tuo- 
mi jie patarnautų savo kra
štui, sakė komitetas:

“Jeigu jūs nieko neveik
tumėte prieš šėlstančias 
Hitlerio teroristų gaujas, 
tai jūs aukotumėte savo gy
vybes ir savo šalį.”

Atsišaukimas ragino ge
nerolus patraukt savo pusėn 
patrijotinius vokiečių oficie- 
rius, kurie paremtų sukili
mą prieš Hitlerio režimą.

“Mes atsišaukiame ir į 
pramonės vadus, kad remtų 
šį judėjimą visais galimais 
būdais,“ tęsė Laisvosios Vo
kietijos Komitetas:

”Mes taip pat atsišaukia
me į vadovaujančius katali
kų bažnyčios veikėjus ir į 
visas jėgas, kurios yra pasi
ruošusios dalyvauti lemia
mojoj kovoj dėlei mūsų tė
vynės gyvybės ir ateities.”

Su • Laisvosios Vokietijos 
Komiteto vadais Maskvoje 
tarėsi ir vienas iš tų vokie
čių generolų, kuriuos Sovie
tai paėmė nelaisvėn paskuti
nėmis dienomis.

vokiečių traukinius.
SOVIETAI PSKOVE

Raudonoji Armija įsiver
žė į Pskovą, gubernijos mie
stą, geležinkelių centrą arti 
Latvijos. Pskovas tai jau 
paskutinis didokas rusų 
miestas, kuris iki šiol buvo 
likęs nacių rankose.

Sovietai puola vokiečius 
priemiesčiuose Kauno, Lvo
vo ir Brest-Litovsko.

Į pietų vakarus nuo Bro
dy, Lvovo srity j, Raudonoji 
Armija suėmė penkis tūks
tančius iš apsuptų vokiečių.

Sovietų kariuomenė pa- 
liuosavo nuo Suomijos fa
šistų dar 50 gyvenamųjų 
vietų, v

Aukštesnieji karininkai į- 
sakė majorui Remeriui ves
ti batalioną kariuomenės ir 
užimti valdines įstaigas. Re
meriui buvo sakyta, kad 
Hitleris žuvęs mirtinoje ne
laimėje. Duotas Remeriui 
paliepimas tęsė:

“Pranešama, kad Vokie
tijoj eina maištai. Vykdo
moji krašto valdžia perėjo 
į armijos komandos ran
kas.”

Berlyno radijas toliau 
pasakojo:

“Tuomet Remeris pranešė 
apie tai ministeriui Goeb- 
belsui, kuris yra Berlyno 
miesto prezidentas, taigi ir 
miesto valdybos galva. Go
ebbels tuojau pasišaukė Re- 
merį, kad asmeniškai rapor
tuotų, kas ten daroma. 
Goebbels pasakė Remeriui, 
kad ‘vadas’ (Hitleris) visai 
nesužeistas (nors tikrumoje 
buvo šiek tiek bombos su
žeistas).

“Greit po to Remeris per 
telefoną pasikalbėjo su Hit
leriu, ir pats Hitleris davė 
įsakymą, ką tas kareivių ba
talionas turi daryti.”

NAUJAUSIOS 
KARO ŽINIOS
Naciai nužudė bent 100 

generolų ir pulkininkų.
Jankiai jau tik 4 myl. nuo 

Pisos miesto Italijoj.
Maskva. — Verda mūšiai 

Pskovo gatvėse tarp įsiver
žusių raudonarmiečių ir vo
kiečių.

Sovietai paėmė Chelmą, 
nacių tvirtovę Lenkijos 
fronte.

Angai užėmė Maitotą 
Franci joj.

Lietuviai minosvaidininkai, vadovystėj saržento Pez-
berio, apšaudo nacius Lietuvos fronte.

KARINIS VOKIEČIŲ JUDĖ
JIMAS PRIEŠ HITLERĮ 
DAR NENUSLOPINTAS

London. — Aukštoji vo
kiečių armijos komanda sa
kė per radiją, jog tūli gene
rolai ir kiti karininkai ne 
tik buvo pasimoję Hitlerį 
nužudyt; jie tuo pačiu laiku 
stengęsi užgrobt valdžios į- 
staigas Berlyne.
Hitlerininkai pasakojo, kad 

jie begailestingai ir visiškai 
nuslopinę tą Vokietijos ka
rininkų maištą; bet yra nu
rodymų, jog tikrumoje mai
štas prieš nacius dar neuž
gesintas.

Pietinėje Vokietijoje taip 
pat sukilę kariuomenės jun
giniai prieš Hitlerį, kaip tei
gė šeštadienio pranešimas, 
atėjęs per Ispaniją.

(Diena pirmiau žinia iš 
Švedijos sakė, jog viduryje 
praeitos savaitės sukilo dvi 
karių divizijos prieš Hitle
rį Rytinėje Prūsijoje. Apie 
tai pranešė švedai, tik ką 
sugrįžę iš Vokietijos.)

Nacių Pareiškimai Patys 
Sau Prieštarauja

Nacių spaudos viršinin
kas Sundermann’as per ra
diją skelbė:

“Visi maištiški gaivalai 
tapo išnaikinti.” Bet trupu
tį užsikirtęs jis čia jau pri
dūrė: “Ir dar bus išnaikin
ti.” Vadinasi,, hitlerininkai 
dar neapsidirbo su savo 
priešais taip, kaip giriasi.
Suimta Tūkstančiai Vokie

čių Oficierių
United Press pranešė ži

nią, gautą Stockholme, jog 
naciai areštavo 5,500 vokie
čių oficierių už sąmokslą 
prieš Hitlerį. Šimtai gabiau
sių oficierių jau nužudyta; 

didelė grupė vokiečių gene
rolų slapstosi Vokietijoj ir 
naicų užimtuose kraštuose; 
bet kartu jie ir veikia, 
stengdamiesi sutelkt dau
giau jėgų sukilimui prieš 
Hitlerį, kaip sako ta pati 
amerikinė žinių agentūra.
žymūs Generolai Slapstosi 

nuo Hitlerininkų
Pranešimas Anglijos spau

dai iš Švedijos teigia, jog 
tarp tų, kurie dabar slaps
tosi nuo hitlerininkų, yra 
feldmaršalas Karolis Gerd 
von Rundstedt, neseniai pa
varytas iš nacių komandos 
Francijoj; feldmaršalas Fe
dor von Bock; generolas 
Aleksandras von Falken- 
hausen, ligšiol buvęs vokie
čių komandierius Belgijoje, 
ir gen. Franz Halder, pir
miau buvęs galva aukštosios 
nacių komandos štabo.

Gandai apie Hitlerio 
Areštavimą

Amerikos radijo reporte
ris Max Hill pranešė iš An
karos, Turkijos sostinės, jog 
ten nesiliauja gandai, kad 
Hitleris areštuotas Berlyne. 
Turkai girdėjo diplomatinių 
pranešimų, kad Hitleris lai
komas policijos globoj, gir
di, jo paties apsaugai nuo 
naujų pasimojimų prieš jį.

NACIŲ TANKŲ IR LĖK
TUVŲ NAIKINIMAS 

SO V. FRONTE
Maskva. — Sovietinės jė

gos visuose frontuose liep.20 
d. sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 95 vokiečių tankus ir 
nušovė 78 jų lėktuvus.

Chicago. — Demokratų 
partijos nacionalis suvažia
vimas nominavo liep. 21 va
kare senatorių Harry S. 
Trumaną kandidatu į Jung. 
Valstijų vice-prezidentus, 
antruoju balsavimu.

Pirmą kartą balsuojant, 
429 delegatai pasisakė už 
dabartinio vice-prezidento 
Henrio A. Wallace’o kandi
datavimą antrajam termi-
nui, o sen. Trumanas gavo 
319 balsų. Bet paskui per- 
balsuojant didžioji daugu
ma suvažiavimo atstovų ū- 
mai pasviro į Trumano pu
sę, ir jam buvo atiduota 1,- 
100 balsų, o Wallace’ui 66.

Dauguma demokratinių 
ir darbininkiškų atstovų iš 
pradžios dėjo pastangas, 
kad dabartinis vice-prezi-.

Truman Sako: “Dirb
siu Laimėti Karui 

Ir Taikai”
Chicago . — Senatorius 

Truman, nominuotas kaipo 
demokratu kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentus, pasakė trumpą 
kandidatūros priėmimo pra- 
kalbėlę:

“Jūs nežinote, kaip labai 
aš branginu šią labai didelę 
garbę, kurią jūs suteikėte 
didžiai Missouri valstijai” 
(kurios pilietis Trumanas 
yra). Sykiu man tenka ir 
labai didi atsakomybė, ku
rią aš mielu noru priimu.

“Aš turėjau garbės būti 
Jungtinių Valstijų senato
rium per paskutinius pusde- 
šimtų metų ir aš tikiuosi 
galėsiąs toliau pirmyn vary
ti darbą, kurį dirbau kaipo 
Jungtinių Valstijų senato
rius — dėti pastangas karui 
sutrumpinti ir taikai laimė
ti vadovybėje didžio mūsų 
prezidento, Franklino D. 
Roosevelto.

“Nedaug ką daugiau čia 
aš galėčiau jums pasakyti, 
kaip tik tiek, jog aš priimu 
šią garbę (kandidatūrą) su 
visu nusižeminimu, kokį tik 
Jungtinių Valstijų pilietis 
gali turėti.”

Per Klaidą Užmuštas Kitas 
Asmuo, Panašus j Hitlerį 
Berne, Šveic. — Šveicarų 

spauda rašo, jog taikyta 
Hitleriui bomba per klaidą 
užmušė jo bendradarbį Ber- 
gerį. Bergeris buvo labai 
panašus į Hitlerį, ir bombos 
metikas, taikydamas ją 
Bergeriui, apsiriko, many
damas, kad taiko ją Hitle
riui.

Liepos 21 d. Sovietai su
daužė 80 nacių tankų.

dentas Wallace vėl būtu no
minuotas. Bet jam priešino
si daugelis delegatų iš pie
tinių valstijų; ir jeigu Wal
lace būtų gavęs nominaci
ją, gal kai kurie tu valstiių 
prezidentiniai rinkikai-elek- 
toriai būtų susvyravę, bal
suojant kandidatą i prezi
dentus. Šiem delegatam 
Wallace atrodė “perdaug 
kairus.”

O labai svarbu yra išlai
kyti demokratu partijos jė
gų vienvbę rinkimuose. To-1 
dėl Richardas T. Frankens- 
teen, CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos vice-pirmi- 
ninkas, vienas iš Michigano 
valstijos delegatų vadų, pa
siūlė vienbalsiai nominuot 
senatorių Trumaną kandi
datu į vice-prezidentus. Šį 
pasiūlymą suvažiavimas pa
laikė tikru ženklu, kad dar
bininkai stipriai rems Tru
maną kartu su Rooseveltu.

Prez. Rooseveltas pir
miau sakė, kad Wallace jam 
asmeniškai patinka ir jis už 
jį balsuotų, jeigu būtų su
važiavimo delegatas. Pas
kui prezidentas, matyda
mas, kad dalis delegatų jie- 
škos priekabių prieš Walla
ce, atsiuntė laiškutį demo
kratų partijos pirmininkui 
Hanneganui, kad jeigu Tru
manas būtų nominuotas, tai 
taptų sustiprintas demokra
tų tikietas rinkimuose.

Trumanas senate bendrai 
rėmė prez. Roosevelto poli
tiką ir pasižymėjo kaipo 
vadas komisijos, tyrinėju
sios karinius užsakymus ir 
gamybą pagal juos.

Laisviškos Jėgos dar 
Laimėjo, Pareiškė Vi- 

ce-Prezidentas
Chicago. — Kad sen. Tru

man tapo nominuotas kan
didatu į Jungtinių Valstijų 
vice-prezid., tuomi tiktai 
džiaugėsi dabartinis vice
prezidentas Henry A. Wal
lace. Wallace sakė laikraš
čių reporteriams:

“Liberalizmo (laisvumo)' 
idėja dar pastūmėta pir
myn,” kad nominuotas sen. 
Truman. “Tuomi aš labai 
džiaugiuosi. O kad aš nelai
mėjau kandidatūros į vice
prezidentus, tai nėra joks 
nuostolis liberalizmui. Tatai 
aišku iš to, kas dėjosi čio- 
naitiniame demokratų par
tijos suvažiavime.

“Aš pasveikinsiu Truma
ną, kai tik jį sueisiu, ir su
prantama, vis remsiu prez. 
Rooseveltą. P-s Rooseveltas 
yra liberalizmo ženklas va
kariniame pasaulyje. Mes 
turime jį remti kare ir opia
jame būsimos taikos reika
le.”
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Demokratijos Kandidatas
Demokratų partijos suvažiavimas Chi- 

cagoje liepos 20 d. milžiniška balsų dau
guma nominavo kandidatu prezidento 
vietai Franklin Delano Roosevelt, dabar
tinį mūsų krašto prezidentą ir vyriausią 
ginkluotųjų jėgų vadą.

Prezidento Roosevelto nominavimas 
prezidento vietai reiškia tą, kad Ameri
kos demokratija dabar turi savo kandi
datą, už kurį ji galės balsuoti, kurį galės 
išrinkti ir jaustis, jog mūsų krašto rei
kalų vedimas — tautinė ir tarptautinė 
padėtis — yra saugiose rankose.

Kiekvienam aišku, kad prezidentas 
Rooseveltas nenorėjo būti kandidatu ket
virtajam terminui, bet jį vertė būtini rei
kalai, jį vėrė Amerikos žmonių masės, jį 
vertė tas faktas, kad reikia baigti karas 
ir rūpintis pastovia taika.

Ir prezidentas išklausė Amerikos žmo
nių balso. Jis apsiėmė kandidatu dar vie
nam terminui.

Dabar kiekvieno piliečio pareiga rū
pintis ir darbuotis, kad lapkričio 7 die
ną balsavimuose šis demokratijos atsto
vas būtų išrinktas milžiniška balsų dau
guma.

Smarkiai Linksta Fašistinė Ašis
Fašistinės ašies valstybėse eina visų 

galų suirimas. Fašistinės ašies valdytojai 
atsidūrė krizyj, — didesniame, negu ka
da nors jie yra buvę.

Kiek tai liečia Mussolinį, — apie jį ne
tenka nei kalbėti. Jis tapo be vietos, jis 
pamirtas.

Japonijoje pasireiškė gilus krizis: To
jo kabinetas, suorganizuotas prieš karą, 
paskelbęs Amerikai karą, beveik per tris 
metus vadovavęs karui, turėjo pasi
traukti, užleisdamas vietą kitiems.

Ar iš gero Tojo kabinetas pasitraukė?
Žinoma, ne! Jis pasitraukė dėl krizio, 

dėl pralaimėjimo karo frontuose, dėl tų 
didžiulių smūgių, kuriuos davė ir tebe
duoda Amerikos karinės pajėgos; dėl 
pavojaus, prieš kurį Japonijos imperija- 
listai stovi.

Vokietijoje įvyko kitas pasikėsinimas 
ant Hitlerio gyvybės. Gal toji bomba, 
kuri ekspliodavo Hitlerio sušauktame 
mitinge, buvo padėta Hitlerio priešų, gal 
jis, Hitleris, pats tą provokaciją padarė, 
— kaip ten bebūtų, tai reiškia krizį. Jei
gu ir jis pats ją pasidėjo, jeigu tai pro
vokacija, tai Hitleris ją padarė tam, kad 
gavus progos iššaudyti juo daugiau sau 
nepatikimų karininkų, kurių vis dau
giau ir daugiau vokiečių kariuomenėje 
atsiranda. O jeigu tai buvo “tikras” pa
sikėsinimas, tai jis irgi parodo, kaip pla
čiai įsišaknėjęs Vokietijoje Hitleriui pa
sipriešinimas.

Kame yra priežastis pasireiškusio Vo
kietijoje nepasitenkinimo?

Netenka daug aiškinti: Raudonosios 
Armijos smūgiai, smūgiai kitų Jungtinių 
Tautų (iš oro, Francijoje ir Italijoje) 
sudarė tą “priežastį.”

Šiandien net ir akliausias vokietis turi 
matyti, kad Vokietija karą prakiš. Vo
kietijos armijos mušamos, miestai, fab
rikai tebedaužomi iš oro; Raudonoji Ar
mija prie pat Rytų Prūsijos; kitos Rau
donosios Armijos dalys perėjo Vakarinio 
Bugo upę ir žygiuoja linkui AukštesnZ- 
sės Silezijos ir linkui Varšavos. Pabaltijo 
kraštuose vokiečių armijai grūmoja tra
giškas likimas.

Vis tai dalykai, kurių nei jokis vokietis 
negali nematyti, nepaisant, kaip jis ar 
ji dar tebėra aklas Hitlerio pasekėjas.

Dėl to Vokietijoje prasideda bruzdėji
mas. Dėl to tūli toliau numatą karinin
kai, gerai žinodami, jog Hitlerio šaika 
Vokietiją prie to privedė, pradeda veik
ti. Ir tenka manyti, kad tasai bruzdėji
mas su kiekviena diena vis labiau plėsis.

Tiesa, Hitleris suteikė visą galią bu
deliui Gestapo viršininkui Himleriui:

Himleris turi teisę šaudyti kiekvieną nu
žiūrimą asmenį be jokio teismo. Himle
ris jokios širdies neturi, jokio pasigailė
jimo pas jį nėra. Jis “valys” Vokietiją 
nuo nepageidaujamų elementų. Bet ar 
jam pavyks ’’apvalyti”? Žinoma, ne!

Taigi, suėmus viską į krūvą, aiškiai 
matosi, kaip fašistinė ašis linksta, lūžta 
— lūžta abiejuse galuose.

Mūsų pareiga stiprinti karo frontus, 
stovėti mūsų kovūnų užnugaryje, stovėti 
sąlydžiai, kad jie juo greičiau visiškai tą 
ašį sulaužytų ir karą privestų prie jo 
logiškos išvados.

Dr. Domo Cesevičiaus Žodis 
Lietuviams

Kreipiame skaitytojo dėmesį į šiame 
Laisvės numeryj telpantį dr. Domo Ce
sevičiaus straipsnį, šį straipsnį mes ra
dome Lietuvos Komunistų Partijos orga
ne Tiesoje (š. m. balandžio mėn. No. 14- 
tame), kurį šiomis dienomis gavome. Ten 
pat telpa ir autoriaus vieno puslapio 
rankraščio facsimile (nuotrauka).

Kas dr. Domas Cesevičius?.
Tai buvęs Lietuvos tautininkų parti

jos pirmininkas, — pirmininku buvęs iki 
1940 m. birželio mėn. 15 d., kada toji 
partija liovėsi Lietuvą valdžiusi ir lio
vėsi egzistavusi.

Prieš vokiečių užpuolimą ant Lietu
vos, dr. Cesevičius, kaipo nužiūrimas vo
kiečių šalininkas, buvo išvežtas į Tary
bų Sąjungos gilumą.

Ten gyvendamas, stebėdamas karo ei
gą, dr. Cesevičius galvojo, mąstė ir ėjo 
prie išvadų. Šiame straipsnyj jis tą savo 
galvojimą ir paduoda, — paduoda su iš
vadomis, kurių vyriausia yra tokia:

“Mano betarpiškas Sovietų S-gos gy
venimo pažinimas mane nepajudinamai 
įtikino Sovietų S-gos tautines politikos 
gyvenimiškumu bei teisingumu ir belie
ka tik nekantriai laukti, kad su skaudu
liais nuo Sovietų S-gos atplėšta Lietuva 
greičiau vėl atsigautų Didžios Sovietų 
Sąjungos plačiame ir laisvame kvėpavi
me bei kūrybingose pastangose keliant 
tautų ir žmonių gerovę.”

Prie tokios išvados priėjo buvęs Lie
tuvos tautininkų partijos vadas! Tiesa, 
komentuodama Cesevičiaus straipsnį, 
primena:

“Šiuos jo (Cesevičiaus) žodžius turi 
gerai įsidėmėti tie, kurie dar ir dabar ne- 
atsikratę žalingų iliuzijų, svajoja apie 
grąžinimą tų laikų, kada Lietuva, for
maliai būdama nepriklausoma valstybe, 
faktiškai turėjo paklusniai vykdyti di
džiųjų imperijalistinių kaimynų užgaidas 
ir buvo ne daugiau, kaip žaislelis jų ran
kose.”

Anot Tiesos: ’’Lietuva, tapusi tarybinė 
respublika ir įsijungusi į bendrą tarybi
nių respublikų šeimą, įgijo tikrą savo ne
priklausomybę, ...tiktai tarybinė santvar
ka nutiesė tvirtus pagrindus lietuvių 
tautos medžiaginei gerovei ir tautinei 
kultūrai kilti.”

Spausdindami dr. Cesevičiaus straips
nį, mes tikimės, kad jį perskaitys ir ne 
vienas tautininkas arba jų pasekėjas 
Jungtinėse Valstijose. Perskaitęs, jis ar 
ji gal pradės galvoti ir daryti išvadas, 
kokias padarė dr. Cesevičius.

Dabar tam laikas!

Liberalas Pas Hearstą
Keičiasi laikai, keičiasi žmonės, skelbia 

žmonių posakis.
Kada iš “dešinėsės pusės” žmogus, ap

sisprendęs, pereina į kairiąją pusę, kada 
iš konservatyvaus patampa liberalas, — 
nieko naujo, o tik parodymas, kad žmo
gus bando eiti su pasauliu, su progresu, 
— bando eiti pirmyn. Bet kuomet libe
ralas, pažangus, persi verčia ragožiumi ir 
atsiduria pas reakcininkus — atrodo kei
sta, nepasakius daugiau.

Štai žinomasis Amerikos novelistas 
Louis Bromfield, iki šiol buvęs liberalas, 
dabar nudardėjo pas Hearstą. Jis jam 
rašo, jau spjaudo ant Roosevelto, ant 
visko, kas žmoniškesnio ir pažangesnio!

Šis novelistas, kuris turi didelę farmą 
Ohio valstijoje, prieš metus laiko, užpy
kęs ant Roosevelto, parašė eilę straips
nių, skelbiančių, jog po metų laiko Ame
rikos žmonės badaus. Girdi, nebus mais
to, nebus duonos.

Praėjo metai, badu niekas nemiršta. 
Pats Bromfieldas turi ne tik duonos, bet 
dar ir paūžti kai kada gali. Sąžiningas 
žmogus turėtų dabar atsiprašyti skaity
tojų, kuriuos jis klaidino. Ne! Jis neatsi
prašys. Jis pasirodė dar mandresniu ir 
nuėjo pas hitlerininką Hearstą pastaro
jo spaudai rašinėti straipsnius prieš 
Rooseveltą!

ŽODIS LIETUVIAMS
Dabartinis karas, išsiplė

tęs į visus kontinentus, į- 
traukė į karo nelaimių sū
kurį ir mano Tėvynę — Lie
tuvą. Sunkius karo meto 
kentėjimus kenčia lietuviai 
savo žemėje likę, kenčia ne- 
lengviau daugybė lietuvių 
karo audros išmėtytų ir už 
Lietuvos ribų.

Karo audrai siaučiant yra 
susidarę daugybė naujų 
faktų, naujų padėčių, suda
ryta daugybė naujų apysto- 
vų, užtemdyta daug tiesų, 
iškreipta daugybė faktų, 
paskleista daug netiesos ir 
sąmoningų klaidinimų.

Ypač aktingas darosi tie
sų iškraipymas ir sąmonin
gas klaidingų nuotaikų bei 
nusistatymų sudarymas da
bartiniu momentu, kada jau 
pradedama nujausti karo 
pabaiga ir jo išsprendimas. 
Tokia valanda kiekvieno są
moningo žmogaus ir tėvy
nainio pareiga yra aktingai 
susirūpinti vykstančių ap
linkui faktų teisingu įverti
nimu, tokiu metu kiekvie
nas sąmoningas žmogus tu
ri jausti įsipareigojimą vi
somis išgalėmis stengtis su
daryti tokius faktus, tokias 
nuotaikas ir nusistatymus, 
kurie būtų išganingi visiem 
geros valios žmonėms, o pir
moje eilėje savo tautoms ir 
savo tautiečiams.

Būdamas toli už Lietuvos 
ribų, bet su didžiausiu dė
mesiu ir susirūpinimu sek
damas vis tai, kas darosi 
aplink Lietuvą ir kas sten
giamasi daryti dėl Lietuvos 
— šią lemtingą Lietuvai ir 
visai žmonijai valandą —aš, 
kaip savo metu aktingai 
pasireiškęs Lietuv. viešame 
gyvenime ir vadovavęs bei 
įtakojęs Lietuvos politiką 
lėmusiai Lietuvių Tautinin
kų Sąjungai, vedamas sąži
ningo noro patarnauti sa
vo tautai bei padėti savo 
tautos žmonėms susiorien
tuoti karo įvykių drumsta
me sūkuryje — kreipiuosi į 
Lietuvos viešumą su šiuo 
pareiškimu:

Dabar vykstantis žudin- 
giausias žmonių istorijoje 
karas, taip skaudžiai palie
tęs ir mūsų tėvynę — Lie
tuvą, nėra atėjęs kaip nors 
savaime, nėra kaip nors 
gaivalingai ir atsitiktinai į- 
vykęs; šis karas yra sąmo
ningai suorganizuotas, są
moningai sudarytas ir viso
mis moderniškos civilizaci
jos bei technikos priemonė
mis bei metodais iš anksto 
suplanuotas. Vadinasi, šis 
karas turi savo atsakingus 
autorius, turi savo firmos 
ženklus. Šio karo atsakingi 
autoriai yra Europos fašiz
mo vadai, o šio karo firmos 
ženklas — fašizmas.
Man, kaip gyvenusiam Vo

kietijoj nuo 1928 iki 1933 
metų, ypač iš arti teko ste
bėti ir pergyventi vokiečių

nacionalsocialistų valdžios 
paėmimo eigą, teko betar
piškai pajausti dvasią, ku
ria buvo auklėjami ir “muš- 
truojami” iš pradžių nacio
nalsocialistai, o paskui ir vi
sa vokiečių tauta. Fašizmo, 
o kartu ir šio karo atsakin
gi autoriai su neįprastu Va
karų Europoj cinizmu skel
bė ir auklėjo fizinės jėgos 
garbinimą, paniekindami 
kultūrinių vertybių brangi
nimą, puoselėjo visur karin
gą žmonių žiaurumą, būg
nijo visose kryžkelėse di- 
džiakovišką didžiavalstybi
nių interesų pirmumą ir 
viršumą prieš tautų taikin
gą sugyvenimą, prieš tautų 
laisvę ir lygybę.

Nuo pat nacionalsocialis
tinio judėjimo pradžios bu
vo sąmoningai vykdomas 
nacionalsocialistų sužvėrini- 
mas, kad jie būtų pikti ir 
negailestingi, narsūs ir plėš
rūs kitų tautų, kitaip ma
nančių žmonių puolimui, en
gimui, pavergimui, nužmo- 
ninimui. Tai yra žiauriai 
baisi nihilizmo filosofija, 
gyvenimai! vykdoma labai 
suktai kombinuota, dinamiš
kai aktyvia praktika.

Toji “filosofija” ir tokia 
praktika netrukus davė ir 
parodė savo vaisius. Pasau
lio nelaimei net su persisku- 
binimu buvo sumachinuotas 
karas, buvo užkurta karo 
ugnis, kuri suprantama lo
gika greit išsiplėtė veik į 
visą pasaulį, o nacionalso
cialistinėje dvasioje išauklė
ti ir išmankštyti vokiečiai 
netrukus parodė tokius 
žiaurumo rekordus, nuo ku
rių su pasibaisėjimu ir pa
sipiktinimu sudrebėjo visų 
kultūringų ir žmoniškai 
jaučiančių žmonių širdys.

Susiaubė karo siaubas. 
Pradžioje vokiečiams pavy
ko ginklu, ugnim ir apgaule 
greit nukariauti silpnesnes 
Europos tautas. Suvaitojo 
fašizmo ginklų ir žiaurumo 
pritrenktos tautos, suvaito
jo ir mūsų kraštas — Lie
tuva. Ne metas ir ne proga 
čia dabar, skaičiuoti bei ap
skaitinėti skriaudas ir ken
tėjimus, kuriuos pergyvena 
Lietuva dabartinės vokiečių 
okupacijos priespaudoje. 
Betgi moderniškos civiliza
cijos ir technikos priemonė
mis sustiprintas ir sužiau- 
rintas tautos naikinimas y- 
ra toks didžiai skriaudin
gas, kad kenčiančios Lietu
vos vaitojimas prasiveržia į 
pasaulį ir pro ugnies lini
jas, ir pro gestapo gudrybė
mis sustiprintus kordonus.
Nelaisvė, priespauda, žiau

rumai, “kieti” įstatymai ir 
dar kietesnis bei suktesnis 
jų vykdymas — tai dabarti
nė suvokietintos Europos 
tikrenybė, ženklinama kas
dieniniais nekaltai pralieto 
kraujo ženklais. Ir kaip visa 
tai nesuderinama ir tolima

nuo tos mūsų numylėtos ir 
išgarbintos — išaukštintos 
Europos idealų, kuriuos 
skelbė ir skelbia Europos 
mokslas, auklėjimas, menas 
ir visa kultūrinė viešuma. 
Šis Europos laikotarpis — 
tai tikra Europos ir XX 
amžiaus gėda, kuri turi 
baigtis kartu su dabartinio 
karo pabaiga.

Mes, lietuviai, svarstydami 
savo santykių su vokiečiais 
reikalus, įpratome tuojau 
siektis istorinių argumen
tų ir jų šviesoje ieškoti pa
grindų tiems santykiams 
svarstyti arba iš jų išvesti 
kovos būtinumą — prieš vo
kiečius. Betgi istoriškoji 
mūsų tautos santykių su 
vokiečiais praeitis — tie 
gaivališki ir padriki vokie
čiu traukimai ir veržimasis 
į rytus, kurie tada vyko ir 
kurie sudarė Lietuvai nebe
grąžinamų tautinių nuosto
lių, nublanksta prieš dabar
tinę moderniškai techniškai 
šarvuotą ir sistemingai 
žiauriai veikiančią okupaci
ją. Ir ne istorinių pamokų 
bei padarytų lietuvių tautai 
nuostolių baimė diktuoja 
šiandien lietuviams priešini
mąsi ir kovą vokiečiams, bet 
visus lietuvius tam būtžūti- 
niam pasiryžimui verčia 
pats giliausias gelbėjimosi 
gyvybinis instinktas. Nuo 
to, ar lieka vokiečiai Lietu
voje ar nelieka, sprendžiasi 
amžiams lietuvių tautos 
hamletiškas klausimas: būti 
ar nebūti?

Beje, buvo, atseit, ir da
bar netrūksta lietuviuose ir 
nelietuviuose tokio sampro
tavimo, kad šiandieninė vo
kiečių okupacija Lietuvoje 
specialiai yra dėl tos aplin
kybės sužiaurinta, kad Lie
tuva, ją okupuojant vokie
čiams, buvo tarybinė —ko
munistinė. Dėliai tokio sam
protavimo reikia visu rim
tumu ir griežtumu pabrėžti: 
ta aplinkybė yra persmulki 
detalė, ir perplonas niuan
sas. Perdaug gerai šiandie
ną jau yra suprantama ir 
aišku, kad tai neturi jokios 
lemiančios įtakos Lietuvos 
okupaciniam režimui. Vo
kiečių okupacinis režimas 
Lietuvai išeina iš bendrų 
Vokietijos fašistų interesų, 
iš bendros jų valdymo dva
sios, iš jų bendro nusistaty
mo bei nusisprendimo Lie
tuvos atžvilgiu. Ir tos jų po
litikos negali pakeisti ar 
sušvelninti jokios lietuvių 
tautą apgaudinėjančios 
kombinacijos su kubiliūniš- 
kais patarėjais ir kitais ap
temdytos tautinės sąmonės 
lietuviais, įsijungusiais pa
tarnauti vokiečių fašizmui, 
engiant Lietuvos žmones ir 
niokojant Lietuvos žmonių 
darbščiai ir kruopščiai ku
riamą turtą.

Todėl: kas gyvas, kur kas 
bebūtu, kol dar laikas — vi- L- 7

Pirmadienis, Liepos 24, 1944

JOSEF LHEVINE 
žynius pianistas, koncer
tuos liepos 31-mos vaka
rą, Lewisohn Stadiume, 
Amsterdam Ave. ir 138th 
St., New Yorke.

A. Sniečkus, Lietuvos Komunistų Partijos CK Sekretorius, kalbasi su lietuviais 
raudonarmiečiais pafrontėje Vilniaus srityje.

su lietuviu turi būti vienas 
nusistatymas ir vienas pasi
ryžimas: stiprėti, priešintis, 
kovot. Priešintis visomis 
priemonėmis, visais ginklais, 
visa sąmone, visais savo pa
jautimais, visu įsitikinimu 
ir tikėjimu, kad kova yra 
šventa pareiga, kad kova 
bus laimėta, kad artinasi 
tautos išvadavimas, kad 
Lietuvos priespaudos, 
skriaudų ir kentėjimų die
nos yra suskaitytos ir tei
singu istorijos teismo spren
dimu atseikėtos.

Man asmeniškai su tikru 
patriotišku lietuvi, džiaug
smu tenka būti liudininku 
to, kaip ryžtingai ir su ko
kiu svaigiu įsitikinimu lie
tuviai, atsidūrę S. Sąjungos 
toliųjų žemių platybėse — 
vienu jausmu, viena minti
mi, vienu tikėjimu ir viena 
meile eina pasiilgtos Tėvy
nės vaduoti. Karo griovimo 
sąmyšyje pas visus stiprėja 
kūrybos valia — atkurti lai
svą Tarybų Lietuvą, ją kel- 
; ti, gaivinti ir puošti, kad vi- 
I sierns lietuviams joje būtų 
gera, laisva ir miela gyven
ti.

Dabartinis karas, jo eiga 
labai stipriai paveikė visą 
gyvenimą, daug kur kitaip 

i pradėjo formuoti gyvenimo 
tikrovę ir daug įnešė pakei
timų į žmonių galvojimą, 
nusistatymus ir jautimus. 
Karo eigos ir faktų tikrovė 
sudaro pagrindą naujam 
vertybių ir įsitikinimų per
vertinimui. Kas rodėsi tei
singa, tvirta ir stipru—su
griuvo, kas buvo paneigta, 
niekinama ir menkinama — 
iškilo savo gyveniškumu, re
alumu ir teisingumu. Suby
rėjo ir sunyko itališkas fa
šizmas, artinasi galas vokiš
kajam. Tuo tarpu giliu gy
venimišku teisingumu ir re
alumu tvarkomi sąjunginin
kai pergalingai žygiuoja 
pirmyn, išvaduodami ir ar
tindami išvadavimą visoms 
Europos tautoms ir paverg
tiems žmonėms. Iš Sovietų 
Sąjungos pergalingo žygia
vimo laukia išvadavimo ir 
lietuvių tauta. Lietuviai lau
kia, kada jie vėl įsijungs 
darnion ir galingon tarybi
nių tautų sąjungon, kad 
vėl Lietuvoje suklestėtų lai
svė ir žmoniškumas, kultū
ra ir gerovė.

Mano betarpiškas Sovietų 
S-gos gyvenimo pažinimas 
mane nepajudinamai įtikino 
Sovietų S-gos tautinės poli- 
tik. gyvenimiškumu bei tei
singumu ir belieka tik ne
kantriai laukt, kad su skau
duliais nuo Sovietų S-gos 
atplėšta Lietuva greičiau 
vėl atsigautų Didžios Sovie
tų Sąjungos plačiame ir lai
svame kvėpavime bei kūry
bingose pastangose keliant 
tautų ir žmonių gerovę.

Dr. Domas Cesevičius, 
buvęs Vytauto Didžiojo 

Universiteto privatdocen
tas, buvęs Lietuvių Tauti
ninkų S-gos Pirmininkas.
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AUDRINGOJI LIETUVOS MIESTU SENELIO—K AUN O ISTORIJA
4lw

Kaunas yra Lietuvos mie
stu senelis.

Nemuno ir Neries (Vili
jos) upių santakoje, kur 
Kaunas stovi, gyveno žmo
nės bent pirm dviejų tūks
tančių metų. Tatai liudija 
atkasti sidabriniai, žalvari
niai, auksiniai, gintariniai, 
moliniai ir kauliniai anų lai
kų dirbinėliai.

Dar daugiau. Trikampyje 
tarp Nemuno ir įplaukian
čio į jį Neries atrasta ak
meninių įrankių. Reiškia, ta 
vieta buvo gyvenama daug 
seniau, akmeniniuose am
žiuose, kada žmonės dar ne
buvo išmokę kasti rūdą, ga
minti iš jos metalus ir dirb
ti metalinius įrankius.

PADAVIMAI
Narbuto, Stryjkovskio ir 

kitų istorikų užrašytos ži
nios sako, jog Kauno pilis 
buvo įkurta 1030-tais me
tais. Bet tikroji Kauno se
novė skęsta padavimuose. 
Vienas tų padavimų štai ką 
pasakoja:

Kauno miestą įkūrė mei
lės deivės Mildos sūnus, var
du Kaunas. Sūnus gyveno 
Kauno slėnyje ir vaikščio
davo Žaliojo kalno šlaitais.

Milda, Kauno motina, 
mėgo antrąją Nemuno pu
sę — Aleksotą. Jinai įsteigė 
Aleksote žinyčią Lietuvos 
dievams garbinti.

Kaunui labai patiko Ža
liojo kalno šlaitai ir Nemu
no slėnis, ir jis čia įkūrė 
miestą, apsigyveno jame ir 
praminė jį savo ’ vardu.

Aleksoto kalnų šlaituose, 
kur Milda, Kauno motina, 
gyvenusi, ir dabar yra išlikę 
senų liepų, ąžuolų ir kitų 
medžių, kurių protėviai se
novėje augo švęstame miš
ke ir ilgus amžius buvo 
“pagoniškų” lietuvių garbi
nami.

Ten Mildos garbei Prau- 
rimės pakalnėje buvo per 
tam tikras šventes aukos 
deginta, gintaras smalkyta; 
vaidilų ir vaidilyčių šventos 
giesmės giedota. Žemiau, 
Nemuno bangomis dieną 
buvo plukdoma gyvųjų gė
lių vainikai, o naktį plau- 
kiojama laivais, nušviestais 
įvairiomis spalvomis. Į Mil
dos gėlių šventę rinkdavosi 
žmonių minios ne tik iš ar
ti, bet ir iš tolimųjų Lietu
vos kampų. Mergaitės ir 
jaunikaičiai skubėjo mėgia
mą gėlę Mildai, meilės dei
vei, dovanoti ir pagerbti ją 
tam tikra auka.

Senajai lietuvių religijai 
išnykus, žmonės dar ilgai ti
kėjo, kad Milda vis tebe- 
vaikščiojanti Praurimės 
kalno šlaitais.

Deivės Mildos padavimas 
rodo, jog Kauno miestas la
bai senas ir jog pirma, negu 
Kauno pilis buvo įkurta, jau 
buvo Nemuno ir Neries 
santakoje senovinė lietuvių 
šventvietė, kur kūrenta am
žinoji ugnis.

Patsai Praurimės kalnas 
yra Aleksote, pietiniame 
Nemuno šone. Tatai yra 
viena dailiausių Kauno apy
linkės vietų. Nuo Praurimės 
viršukalnio atsidengia visas 
Kauno vaizdas su jo rū
mais, bažnyčiomis, bokštais 
ir bokšteliais ir vieta, kur 
Nemunas “apsikabina glė
bin” Neries upę, kurią lie
tuvių dainiai praminė “mū
sų upelių motute.”

KAUNAS — LIETUVOS 
GYNĖJAS

Senovės laikais Kaunas 
ne kartą gynė ir saugojo 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo vokiečių kryžiuočių.

Lietuvos metraštis teigia, 
jog kryžiuočių magistras 
Karolis Betartas apie 1317- 
20 metus užpuolė Žemaitiją, 
pasiekė Kauną, paėmė jį ir 
išgriovė, nors vokiečių kro
nika tyli apie šį užpuolimą.

Vokiečiu istoriniai užra
šai, tačiau, minį sekamąjį 
didelį jų žygį prieš Kauną 
1362 metais:

Tais metais vokiečiai kry
žiuočiai su savo vadu (ma
gistru) Knippenrode netikė
tai prisiartino prie Kauno 
pilies. Jų buvo labai daug, 
o lietuviai Kaune teturėjo 
vos keturis tūkstančius ka
reivių. Su užpuolikais buvo 
ir Sami jos vyskupas ir dide
lis būrys vokiečių talkinin
kų iš vakarų Europos.

MIRTINAS PILIES 
GYNIMAS

Vis dėlto Kauno pilies va
das, kunigaikščio Kęstučio 
sūnus Vaidotas, ryžosi gin
tis. Jis tikėjosi sulauksiąs 
oagalbos. Vaidotas perma- 
žai j ėgi] teturėjo, kad galė
tų stoti į atvirą kovą su vo
kiečiais. Jis todėl su ne
skaitlinga savo kariuomene 
užsirakino pilyje, pasitikė
damas jos mūrų stiprumu ir 
narsa neskaitlingų savo ko- 
vūnų. Tuo laiku didysis Lie
tuvos kunigaikštis Algirdas 
su savo broliu Kęstučiu bu
vo išvykę kariauti į tolimo
sios Podolės kraštą ir nega
lėjo ateiti Kauno pilies gel
bėti.

Vokiečiai visomis pusėmis 
apsiautė pilį ir diena dienon 
patrankomis (bombardo
mis), taranais ardė pilies 
sienas ir laidė j on ugnis. 
Jie buvo kietai užsispyrę su
naikinti šią tvirtovę svar
bioje strateginėje Lietuvos 
vietoje.

Apgulti lieutviai daugiau 
kaip keturias savaites nar
siai gynėsi, vis laukdami 
pagalbos. Gynėjų skaičius 
mažėjo, tirpte tirpo. Paga- 
liaus pritrūko jiems mais
to.

Velykų išvakarėse vokie
čiai kryžiuočiai padarė bai
sų, paskutinį puolimą ir 
plačiai uždegė pilies trobe
sius. Ėmė griūti degančios 
pilies sienos. Mažytė išliku
si lietuvių saujelė, viso tik
tai 36, su Vaidotu pryšaky- 
je išsiveržė iš pilies, žūt-bū- 
tiniai puolė priešus; stengė
si prasimušti pro vokiečių 
eiles ir į kalnus pasitraukti. 
Vienus tų drąsiųjų pasku
tinių likučių kryžiuočiai nu
kovė, o kitus suėmė. Pats 
Vaidotas, sunkiai sužeistas, 
pakliuvo nelaisvėn.

Te Deum...
Velykų rytą kryžiuočių 

kariuomenė ir jos vadai gie
dojo “Te Deum laudamus” 
(Tave, Dieve, garbiname) 
ant sunaikintos Kauno pi
lies griuvėsių ir pelenų: jie 
dėkojo Dievui už pergalę.

Kauno pilis buvo sulygin
ta su žeme. Taip vokiečiai 
atkeršijo Kęstučiui už smū
gius, kuriuos jis kirto kry
žiuočiams užpuolikams pa
čiose jų žemėse 1360 me
tais.

Atkeršiję Kęstučiui už 
tuos smūgius, tačiau, kry-

Lietuviy kovūnų vadas pulkininkas V. Moteika, pasižymėjo visoj eilėj kovų už 
išlaisvinimą Tarybų Lietuvos.

žiuočiai tada nedrįso giliau 
Lietuvon lįsti ir išsinešdino 
atgal į Prūsus. Kaune jie 
laimėjo prieš saują lietuvių, 
bet tas laimėjimas perbran- 
giai jiem lėšavo.

Vėliau lietuviai pasistatė 
pilį saloje ties Raudondva
riu ir pavadino ją Naujuo
ju Kaunu. Vokiečiai užpuo
lė ir išgriovė naująją lietu
vių pilį, o paskui 1369 m. 
patys pasistatė pilį toje sa
loje, pramindami ją Gottes- 
werder — Dievo sala. Al
girdas ir Kęstutis tais pa
čiais metais užpuolė vokie
čius šioj pilyj, sunaikino ją 
ir ėmėsi iš naujo statydinti 
senąjį Kauną, Nemuno ir 
Neries upių santakoje.

Kryžiuočiai 1376 m. vėl 
puolė Kauno pilį, bet nieko 
nepešdami turėjo pasitrauk
ti.

Vėlesniais laikais, Vytau
tui bekovojant su savo pus
broliu Jogaila dėl Lietuvos 
sosto, Kauno pilis eidavo iš 
rankų į rankas. Ilgainiui 
Vytautas buvo įsitaisęs 
Kaune sau bazę ‘ (atramos 
tvirtumą) kovai prieš Jo
gailą ir Skirgailą.
GALUTINAI NULAUŽYTI 

PRIEŠAM RAGAI
Vytautas tapo didžiuoju 

Leitenantas Nešukaitis, pasižymėjo kovoj prieš vo
kiečius ir apdovanotas Raudonosios Žvaigždes ordenu.

Lietuvos kunigaikščiu. Tuo 
laiku vokiečiai kryžiuočiai 
buvo plačiai įsigalėję Že
maitijoj. Vytautas bijojo, 
kad vokiečiai neįsistiprin
tų Kauno pilyje, nes tada 
jie galėtų iš jos gręsti Vy
tautui ir visos Lietuvos sos
tinei Vilniui. Todėl pats 
Vytautas sunaikino Kauno 
Pilį-

Tiktai po to, kai Žalgirio 
mūšyje 1410 metais, vado
vaujant Vytautui, buvo su
triuškinta vokiečių kryžiuo
čių ordino galybė, tai Že
maitija grįžo Vytauto val
džion, ir 1413 m. Vytautas 
Kaune su atvykusiais kry
žiuočių atstovais sprendė 
Žemaitijos rubežių klausi
ma.

Tais pačiais 1413 metais 
Kauno gyventojai priėmė 
krikščionių tikėjimą iš su
važiavusių Kaunan pusbro
lių — Vytauto ir Jogailos. 
Iš čia abudu valdovai, lydi
mi didiku, dvasininku ir ka- 
riuomenės, vyko į Žemaičių 
gilumą skelbti krikščionių 
tikybą ir krikštyti gyvento
jus.

Tuo metu baigėsi pats 
kruviniausias ir neramiau
sias Kauno praeities laiko
tarpis, ir Kaunas perėjo į 
atsistatymo ir kūrybinio 

klestėjimo laikotarpį.
Kaunas Kaipo Miestas

Teikgiama, kad didysis ku
nigaikštis Vytautas pir
miausiai davė Kaunui mies
to vardą ir teises apie 1408 
metus.

15-me amž. Kauno mie
stas buvo žymiausias Lietu- 
ivos prekybos centras, kaip 
įtvirtina anų laikų istorikai. 
’Jau 8-me šimtmetyje per 
Kauną buvę varoma gana 
plati prekyba su vokiečiais 
ir užjūrio tautomis, tačiau
14- me amžiuje nuolatiniai 
karai su vokiečiais sugriovė 
Kauną iki pamatų ir su
trukdė jo augimą. Tiktai 
Vytauto rūpesčiu Kaunas
15- tojo amžiaus pradžioje 
vėl iš lėto atgyja, kaip liu
dija savo atsiminimuose 
Flandrijos bajoras Gilber
tas de Lannoy, keliavęs po 
Lietuvą 1413 m. Jis rašo, 
kad Kaunas buvo jau nema
žas tiems laikams miestas ir 
turėjo puikią pilį upių dvi
šakumoje, tarp Nemuno ir 
Neries.

Vėlesniais laikais didieji 
Lietuvos kunigaikščiai Kau
ną globojo ir įvairiais pa
lengvinimais stengėsi jo ge
rovę kelti. Taip darė Zig-. 
mantas Kęstutaitis, paskui 
Kazimieras Jogailaitis.

Kauno žydai
Vienas didysis Lietuvos 

kunigaikštis, Aleksandras, 
patvirtindamas pirmesnes 
Kaunui duotąsias lengvatas, 
uždraudė žydams ir svetim
šaliams gyventi miesto ribo
se. Tas uždraudimas galiojo 
dar ilgus laikus, kartojamas 
vėlesniųjų valdovų, ir kenkė 
Kauno prekybai. Kauno žy
dai tada turėjo gyventi už 
miesto ribų, Vilijampolėje 
(Slabadoje). Tačiau 15-me 
amžiuje jau buvo pastatyta 
Kaune pirmoji žydų bažny
čia (sinagoga).

Kada antroje 18-j o amž. 
pusėje Rusijos valdžia už
draudė žydam gyventi kai
muose ir bažnytkaimiuose, 
tai jie persikraustė į mies
tus. Tada ir Vilijampolės 
žydų dalis persikėlė Kaunan 
gyventi. Laikui beinant, jie 
įsigyja laisvos prekybos tei
sių ir dalyvauja miesto savi
valdybėje.

KAUNO AUGIMAS
Iki 17-jo amžiaus vidurio 

Kaunas išauga ir jo gyven
tojų skaičius žymiai padi
dėja. Daugelis svetimšalių 
stengiasi įsigyti Kauno mie
stiečių teises.

Žymėtina, jog dar 15-me 
amžiuje Kaune įsikūrė Ve
necijos, Holandijos, Angli
jos ir Švedijos prekėjų a- 
gentūros ir sandėliai. Kiek 
vėliau įsisteigė Kaune Han- 
sos miestų sąjungos prekėjų 
atstovybės ir sandėliai. To
je prekinėje miestų sąjun
goje buvo kai kurie šiauri
niai Vokietijos miestai ir 
Rusijos miestai Pskovas ir 
Novgorodas.

Tais laikais Kaune susi
darė nemažas skaičius ir 
svetimšalių amatininkų. Iš 
pradžių jie neturėjo mies
tiečių teisių, bet 16-me am
žiuje jie jau buvo žymimi 
Kauno valdybos knygose, 
kaipo šio miesto gyventojai. 
Maždaug tais laikais čia į- 
sikuria ir įvairių amatų są
jungos, cechai arba profe
sinės draugijos. Tačiaus 
dar ilgą laiką svetimšalių 
prekyba ir pramonė buvo 
varžoma visokiais apriboji
mais ir nepaprastais mokes
čiais.

Lietuvos - Lenkijos valdo
vai nesigailėjo Kaunui ypa
tingų teisių ir pirmenybių. 
Tatai padėjo jo prekybai ir 
ekonominiam gyvenimui 
augti taip, kad jis tuo at
žvilgiu nustelbė net tokius 
miestus, kaip Vilnius ir 
Trakai. Lenkijos - Lietuvos 
karalius Zigmantas Augus
tas buvo ypatingai duosnus 
Kaunui. Jo laikais buvo pa
statyta ir Kauno rotušė, 
praminta “baltąja gul
be” dėl savo dailu
mo ir baltos spalvos. Jei
gu naciai jos nesunaiki
no, tai “baltoji gulbė” ir 
šiandien tebestovi.

Lenkijos karas su Rusija 
buvo sutrukdęs Kauno ge
rovę. Užpuolus Lenkijai 
Rusiją, 1655 m., rusai ėmė 
viršų ir laikinai užėmė Vil
nių ir Kauną. Daugelis kau
niečių tada pabėgo į Kėdai
nius. Rusu kariuomenė 1661 
m. pasitraukė iš Kauno.

Lenkijos - Lietuvos kara
lius Jonas Kazimieras pas
kui atleido Kauną dešimčiai 
metų nuo visų valstybinių 
mokesčiu ir suteikė įvairiu 
naujų palengvinimų, kad 
miestas galėtų greičiau at
sigriebti ir atsistatyti.

17-jo amžiaus pabaigoje 
Kauno miestas jau vėl buvo 
gana atsisteigęs. Ir iš anų 
laikų buvo išlikę (iki dabar
tinio karo) kai kurie namai 
Kauno senamiestyje, kaip 
kad protestant. konsistorijos 
namai, vadinami Napoleono 
namai Kranto gatvėje, kai 
kurie namai Vilniaus gatvė
je ir Rotušės aikštėje.
ŠVEDAI, PRANCŪZAI IR 

RUSAI KAUNE
1655 metais švedai užėmė 

Kauną, smarkiai apnaikino 
miestą ir Vytauto Didžiojo 
bažnyčią ir jos vienuolyną 
ir išžudė jo vienuolius, iki 
rusai švedus išvijo.

(Minimoji bažnyčia yra 
paties Vytauto statyta 1400 
metais. Teigiama, kad jis 
pastatė ir didžiausią Kauno 
bažnyčią — katedra tarp 
1409 ir 1413 m.)

Bekariaujant Švedijos ka
raliui Karoliui Dvyliktajam 
su Rusija 18-tojo amž. pra
džioje, švedai vėl užėmė 
Kauną, išbuvo jame 12 sa
vaičių ir vėl apnaikino mie
stą. Paskui didelis gaisras

me išliko vos kelios dešim
tys namų.

Padalinus Lietuvos - Len
kijos valstybę tarp Rusijos, 
Vokietijos ir Austrijos, 
Kaunas atitenka Rusijai. 
1800 metais ištinka Kauną 
antras didelis gaisras, ir su
dega visas trečdalis miesto.

Ypač sunkų sukrėtimą 
Kaunas pergyveno 1812-tais 
metais, kai Francijos impe
ratoriaus Napoleono armi
ja žygiavo per Lietuvą į 
Rusiją ir traukėsi atgal. Iš 
Aleksoto į Kauną ir iš pie
tinės Nemuno pusės į šiau
rinę ties Panemune tada 
pontoniniais tiltais persikėlė 
pusė miliono francūzų ka- 

• riuomenės. Kaune staptelė
jęs ir pats Napoleonas. Jis 
nakvojęs viename Nemuno 
pakrantės name, kuris to
dėl iki šiol vadinamas “Na
poleono namais.”

Keliems mėnesiams pras
linkus, per Kauną traukėsi 
atgal jau tik likučiai su
pliektos Napoleono kariuo
menės, viso gal apie 50,000. 
Kaunas persipildė pusgyvių 
francūzų kareivių, beveik 
pamišusių nuo šalčio, bado 
ir išgąsčio dėl besivejančių 
juos kazokų. Prancūzam be
sitraukiant iš miesto, Kau
nas vėl užsiliepsnojo gais
rais. Be to, jis buvo skau
džiai apiplėštas.

1723 m. Kaune buvo apie 
28,000 gyventojų, bet po šve
dų ir Napoleono žygių jame 
teliko vos apie 3,000.

1842 m. rusų valdžia pa
darė Kauną gubernijos mie
stu. Tada jis turėjo apie 8,- 
500 gyventojų.

Laike francūzų žygio Šan
čiai, dabartinis stambus 
Kauno priemiestis, buvo pli
ka dykynė. Žaliasis kalnas 
iki 1831 m. buvo visiškai ne
gyvenamas, apaugęs lapuo
čių medžių giria. Visas da
bartinio miesto vidurys bu
vo girios ir pelkių užimtas.

Dar užsilikę ties Kauno 
viduriu mediniai tų laikų 
nameliai buvo Kartofliškių 
palivarko gyvenamieji na
mai. Viename iš jųdviejų 
gyvenęs Adomas Mickevi
čius, didis Lietuvos poetas, 
rašęs lenkų kalba. Fakti- 
nai visas miestas tada buvo 
tiktai ta Kauno dalis, kuri 
vadinama senamiesčiu ir 
stovi nedideliame trikam
pyje, Nemuno ir Neries 
(Vilijos) santakoje. Čia 
riogso ir labai apleisti se
novines pilies mūro griuvė
siai.

PAGERINIMAI
1847 m. rusai sudarė gat

vių planą dabartiniam Kau
no viduriui. Pagal tą planą 
yra užsistatęs ir Kauno 
naujamiestis, su kai kurio
mis išimtimis.

Buvo nutiestas Ukmergės 
plentas; pagerintas uostas 
laivams; 1863 metais rusų 
valdžia pabaigė tiesti gele
žinkelį pro Kauną į Vokie
tiją. Nuo tų metų pradėjo 
žymiai kilti Kauno preky
ba; padidėjo laivų plaukioji
mas Nemunu. Senamiestyje 
išaugo kelių aukštų didžiu
liai sandėliai, reikalingi pre
kybai Nemunu su Tilže, 
Klaipėda, Karaliaučium ir 
net Dancigu.

Kauno gyvenimą vėl šiek 
tiek sukrėtė 1863 metu su
kilimas. Carinis budelis Mu-

taip nušlavė Kauną, kad ja- (Tąsa 5-me pusi.)
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

Pirmadienis, Liepos 24, 1944

NOTICE is hereby given that License No. 
C 162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
62 Stanhope Street, 
County of Kings, to 
premises.

DINGWELL
62 Stanhope

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

St.,
BROS., INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is 
C 
to 
of 
12 
County of Kings, 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTOR CO. 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at wholesale under

283 has 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Powers Street. Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

Section 107

the

12 Powers

NOTICE is hereby given that License No. 
E 40 has
to sell beer, from house to house under Sec
tion 107 
Ijiw at

been issued to the undersigned

of the Alcoholic Beverage Control
127 Wyckoff Ave., Borough of 

Brooklyn, County of Kings.
OTTO EUCHNER
Ave., Brooklyn, N. Y.127 Wyckoff

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
DB 707 has 
to sell beer, 
the Alcoholic ________
2191 Clarendon Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL HOROWITZ
2191 Clarendon Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINRIB
2009 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Interior Basin in the Mill Masin Dist., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB. INC. 
Mill Basin Dist., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HERMAN JAEGER & ALBERT E. CONTI 

(Club 880)
880 Jamaica Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7607 has been issued to the undersigned 
tosell beer. 
Section 107 
trol Law at 
of Broklyn;, 
on the premises.

NICHOLAS SCANDORE 
Parkville Amusement Center

1048-64 Ocean P’kway. Brooklyn, N.

wine and liquor at retail under 
of the 
1048-64 
County

Alcoholic Beverage Con- 
Ocean Parkway, Borough 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

SIDNEY

Kings, to be consumed on the

PALANT & GEORGE GAFFIN 
G. & S. Del.

9311 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
408 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JENNIE
408 Tompkins Ave.,

MILLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(B-Z Bee Foodland)

318 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
338 Lewis 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

338 Lewis
ABRAHAM LEVINE

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS & NATHAN LIEBOWITZ 
525 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEGELKE H. TIMMERMANN 
112 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 — 7th Avęnue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

153— 7th

JEANNE GOTTHEIL 
(Century Food)

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1214 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
182 — 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

182—7 th
GEORGE 

Ave.,
MULLER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 2350 .... ______ ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
253 —• 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

253—7th
HUGO 

Ave..
LOHSE

Brooklyn, N.

NOTICE
GB 2340

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8820 has been issued to the undersigned 
to sell beer.i at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST MILLER 
(Miller’s Dairy)

2124 Dorchester Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1299 has been issued to the undersigned 
ter sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
Oounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1514 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
1514 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section' 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA MffiRETYK 
(Caton Dairy J & Grocery) 

, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2556 has beem issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectlon_ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
583 Myrtle 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2126 Caton Ave.,
583 Myrtle

LILLIAN 
Ave.,

VENEZIA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, 

the
Street,

Kings, to be consumed on

495 Grand
ANNA M.
St.,

GINKUS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL 
BERNARD 

(Parkside
201 Parkside Ave.,

BEGUN & 
SILVERMAN 
Busy Bee)

Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
'GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
531 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Rd., Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC. 
Flatbush Ave., 

Lincoln Rd

Law at

con-

34
Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
548 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
548 Flatbush Ave..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

SANDERS
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN SPINDELL 
(Tilden Dairy)

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZ1O 
(Tiz.io Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be donsumed off the 
premises. •*

JOHN II. KARKHECK
101 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
229 Kingston Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
229 Kingston Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EPSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIR1ONI
(Rudy’s Market)

902 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIA HIRSCHBERG. ADMX. 
299 Smith St., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2555 has been issued to the undersigned 
to sell bebr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
160 Willoughby Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN
160 Willoughby St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MILO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 326 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

3202 Church
LENA ROVNER
Ave., Brooklyn, N. Y.

2575 Pitkin

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Alcoholic Beverage
— 86th Street,

NOTICE is 
EB 312 has 
to sell beer, 
the 
2147 ___  ____ .
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WEISS DELICATESSEN, INC. 
2147 — 86th St., Brooklyn, N.

Control Law 
Brooklyn, N.

at

the

NOTICE is hereby given that License No.' 
GB 1405 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

5213—4th

NOTICE
GB 4991

JOHANNA MULLER
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 240 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
598 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

tlie

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

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

525 East
HAROLD GOODMAN

7th St., Brooklyn, N.

the

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

NOTICE
GB 9451 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

Alcoholic 
736 Wythe Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
FRED

736 Wythe Ave.,

Beverage Control
Borough of 
be consumed offto

J. STELLJES & 
VOLKMER

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
297 Wilson
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

297 Wilson
FRED BOSCHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHU SEN
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE POGANO
45 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 5901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under- Section 107 of 
the Alcoholic 
257 Court 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Law at
Brooklyn, 

the

LOUIS J. SACHS 
(King William Food Center) 

257 Court St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
442 Lorimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
442 Lorimer St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GOLDMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4904 had been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHMOND & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

JAMES PLACATZIS & 
THOMAS PARASKEVAS

598 Clarkson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
1980 - - - -
County of 
premises.

Alcoholic
— 86th Street, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

No.

1980—86th
VICTOR 

St.,
COHEN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
28 India Wharf, 
County of Kings, 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 423 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St., & 167 Front St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

28 India
OTTILIE 
Wharf

BOGENBERGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1804 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
Private First

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

(Veterans of 
5123—1th Ave.',

Class ROBERT I. PORTER 
Post 986

Foreign Wars of the U.S.) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1983 ' .................................
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
762 Washington Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK LALLY 
762 Washington Ave.,

has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

& JOHN KERINS 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of ..Kings, to be consumed on the 
premises.
NAT TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 

( Nat & Abe Del.)
714 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
EB 555 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
990 Sutter 
County of Kings, 
premises.

MEYER & BENNY GREENBERG 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N.

that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of 

to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

ve., Y.

73
167

the premises.
CHARLES REINHARDT 

Jay St., 
Front St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 610 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

404 Court

PAUL MISTHOS 
(Valencia Coffee Pot) 
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

167 Division
RAY KAUFMAN
Lve., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ...
EB 469 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
120 Fluton Street, 
County of Kings, 
premises.

ANNA MURRAY 
(Shamrock 

120 Fulton St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

& BARNEY TURNER 
Bar and Grill)

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 
57 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

57 Lee
SAMUEL ENDE

Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
233 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2575 has been isfeued to the undetsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE NEUBAUER
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

233 Smith
IRVING KRAMER

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
223 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9198 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law- at 
115 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GIUSEPPINO CARROZZA 
(Columbia Market)

115 Columbia St., Brooklyn, N.

the

Y.

223 Smith
JERRY MURPHY

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Smith Street, BoroAigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGARET BARBIERI
156 Smith St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
733 Meeker Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the 733 Meeker
J AM EC 

Ave.,
CLANCY

Brooklyn, N.

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
74 Kingston Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
74 Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 5897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
145 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

No.

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is . ..
GB 2593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

949 DeKalb
ROSE 
Ave.,

SALVATORE
Brooklyn. N. Y. K

145 Smith
GERHARD ROTHER
St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of 
County of 
premises.

119 Smith

No.

Law- 
Brooklyn, 

the
Street, 

Kings, to be consumed off

DANIEL P. SICKLES 
(Buddy’s)

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
258 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NORBERT 
258 Sumner Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HUTTNER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN & ROSE WOLF
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ’License No. 
GB 9416 has been issued to the undersigned 
fo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 — 9th Street. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off theCounty of 
premises.

511 9th
HELEN TURCHTANO
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fulton Street, Borough of Broklyn, 
County of 
premises.

Beverage
Street,

Kings, to be consumed off the

865 Eulton
RUDOLPH MEYER
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
811 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GUSSIE
811 Nostrand Ave.,

COPECK
Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
556 — 6th . _
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CHARLES 

556—6th

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Ave.,
& NICHOLAS JAREMBINSKY 

Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1716
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHOWDKOWSKI
St., Brooklyn, N. Y. K

has been issued to the undersigned

353—17th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - • - -
200 I>awrence Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
200 Ijawrcnce Ave.,

has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JAEGER
Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed off the 
premises.

DAVID
1050 Rogers Ave.,

JAEGERMAN
Brooklyn, N. Y. K

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PALTIEL
Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is
GB 7365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2812 Fulton
LUCA 

St.,

No.

CUOMO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 7350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control
2311 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Law at

FRANK BOSCO 
(F. Bosco & Sons)

2311 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 290 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
371 Oakland Street, 
County of Kings, to 
premises.

MRS. JEAN 
Street,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control I,aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

NOTICE 
EB 1579 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
2001 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue U, Ilorough of Brooklyn, 

Kings, to he consumed on the

371 Oakland
KASPRZAK

Brooklyn, N. Y. 2001 Ave.
KARL REICHBACH

U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT
(Spic & Span Rest. & Bar)

70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & M. DELICATESSEN. INC. 
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RO-BARD DEL., INC.
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND 
(Gelfand & Herman)

937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL-MOR DELICATESSEN. INC. 
796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
510 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN KING
324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith St., & 358-60 Sackett St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher’s Bar & Grill

282 Smith St., 
358-60 Sackett St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 522 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
3621 Quentin 
County of Kings, 
premises.

(5WEN SMITH 
(Emerald Bar and Grill)

3621 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Road. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
512 — 86th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SHORE VIEW REC. CENTER, INC. 
512 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given that License No. 
EB 1328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
364 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

ISABELLA & 
361 Knickerbocker

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of B'klyn, 
to be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law- at 
3523 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

3523 Church
LOUIS RUBNITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 527 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
827 Clarkson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO 
827 Clarkson Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed On the

TROTTA
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

.TACK 
Ave.,

FLEISCHMAN 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue M, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 273 has 
to sell beer, 
the 
1715 
County of 
premises.

1715 Ave.

Kings, to be consumed on

JOSEPH ABRAMSON
M, Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 237 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
457 Howard Avenue, 
County of Kings, 
premises,

JACOB BERNSTEIN 
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
boon issued to the undersigned 
At retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

No.

NOTICE is 
EB 328 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
189 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County „ of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

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

I *os Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
J garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Ciiro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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 —■

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS

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

(Isist. 28 mJ

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

/ s 'i '/ ' ’■ ■'< v .■> y \ :-.i -k į i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAM)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY ADOM AITES 
Stanley Rest.

891 Grand St., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. S

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 544 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
773 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. t

JOHN PANTELELIS
773 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

Liudėsio valandoj kreip
kitės prie mapęg dieną 
ar naktj', įfreit Nuteiksi
me riiodernišką ,^atąniąr 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BERGER
13 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

• 580 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL KOCH 
(White Ave. Rest.)

580 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed on the 
premises.

FRANCIS WILLIAMS
413 Smith St., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KO RM EL
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prosi>ect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
1638 Coney Island Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER RUDEN
1638 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS!

MATEUŠAS SIMONAVIČHJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

| Vietos ir impor- 
ituotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu 
{bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
t Brooklyne, užeiki- 
i te susipanžinti.

Kiekvieną subatą T 
karšta vakarienė, j 
Atskiras kambarys j 
užėjimui grupėms. | 
Nedėliomis atda- | 
ras nuo 1 valau- t 
dos dieną iki vėlai. |

i 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. i
Y Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 <|>

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661I GREEN STAR BAR & GRILL 1
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
•t. , . * ,, w . t •• i

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
LihdSslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
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Pirmadienis, Liepos 24, 1944

Audringa Lietuvos 
Miešti] Senelio— 
Kauno Istorija

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ravjovas tada užmiestyje 
pakorė sukilimo vadus: Bia- 
lozorą, kunigus Mackevičių 
ir Račkauską, Kareivą ir 
daug kitų.

1864 m., rusų valdžiai rei
kalaujant, buvo perkelta 
Žemaičių vyskupijos sostine 
iš Varnių į Kauną.

1899 m., pagal sutartį su 
belgų kompanija, Kaune bu
vo pastatyta elektros stotis 
ir pradėjo tiekti gatvėms 
elekros šviesą.

Kitos belgų kompanijos į- 
rengti arkliniai gatvekariai 
tarnavo iki 1929 metų.

Pradedant nuo 1887 m., 
rusų valdžia pastatė didžiu
lę tvirtovę aplink Kauną. 1 
Bet netikę bei vokiečiams 
parsidavę cariniai koman- 
dieriai lengvai atidavė prie
šams tą tvirtumą, ir vokie
čiai 1915 m. rugpjūtyje užė
mė rusų paliktą Kauną. Vo
kiečių šeimininkavimas ta
da labai suvargino miestą ir 
jo gyventojus.

Naujuoju Lietuvos nepri-į 
klausomybės 1 ai ko tarpiu 
Kaune buvo atlikta didelių 
statybos darbų — kanaliza
cija, vandentiekis, nauji til
tai, universiteto ir valdžios 
rūmai, prekybos ir pramo
nės triobesiai ir t.t.

ATEITIS
Bet prisikentėjo kaunie

čių dauguomenė Smetonos 
laikais, iki Tarybų santvar
ka įsikūrė. O sekamais me
tais Kauną apniko kruvina- 
sai hitlerininkų maras. Da
bar, tačiau, jau suskaitytos 
ne tik jų dienos, bet ir va
landos Kaune.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Kaunas turėjo 70,000 
gyventojų, o prieš antrąjį— 
120,000.

Netrukus šis karas bus 
laimėtas; išsivystys Kauno 
pramonė ir kultūra tarybi
nėje tvarkoje, ir jis taip 
augs ir klestės, kaip dar 
niekuomet visoj ilgojoj savo 
istorijoj. J. C. K.

KRISLAI

generolų

daugiau

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Vienas Keleivio skaitytojas 

(tūlas A. L. Rimkus) prašė 
to laikraščio redakcijos paaiš
kinti apie Raudonosios Armi
jos generolus. Keleivio redak
torius šitaip jam atsakė:

“Raudonoji armija 
neturi. Savo vadus ji 
‘maršalais’. . .”

Šitame atsakyme
drąsos negu išminties. Pagal 
Keleivį, Raudonoji Armija ne
turi generolų; ten viską atlie
ką saržentai, o gal korpora- 
lai ir maršalai. Maršalus Ke
leivis rašo svetimženkliuose.

Na, ir gavęs tokį atsakymą, 
p. Rimkus turi tylėti, nes jei 
jis pasakytų, kad Keleivio re
daktorius arba nieko nežino 
arba tiksliai meluoja, tai Rim
kus būtų apskelbtas bolševiku 
ir viskas! O Rimkus, matyt, 
bolševiko titulo labai bijosi, 
nes jei jis jo nesibijotų, tai 
jis neklaustų pas Keleivį infor
macijų apie Raudonąją Armi
ja.

P-nas Rimkus nors dabar 
turėtų suprasti, jog Michelso- 
nas gali būti specialistas špy
gai nupiešti ir ją “paaukoti” 
karo išvargintiems Lietuvos 
žmonėms, bet ne svarbiems 
militariniams klausimams 
spręsti.

BUYFXHM 
WAR BONDS

& Laisve—Liberty, LitKuaiuaD Daily
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' Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

J

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Amerikiečiai viename Normandijos miestelyje. Jie atsargiai ir pasilenkę eina, kad 
priešo snaiperiai nepakliudytų. Jie mato francūzų patriotų iškabintą užrašą, kad 
jie saugotųsi, nes apie tą vietą kur nors pasislėpę naciai juos tėmija ir jieško pro
gos juos nudėti.

Montreal, Canada
Kada Lietuvos išlaisvinimo 
po hitlerininkų jungo va-iš 

landa atėjo ir čia vedamas va
jus dėl Lietuvos žmonių pa
ramos, sunkiai nukentėjusių 
nuo karo ir vokiečių okupaci
jos, eina prie pabaigos, tai 
neseniai aukų priėmėjai pri
davė Montreal© Demokratinių 
Lietuvių Komitetui sekančiai

Raud. Kryžiaus Lietuvių 
Moterų Mezgėjų Ratelis, apie 
kurį susispietusios ( pažangios 
draugės įdeda nemažai darbo 
ir energijos mezgimui ir siu
vimui dėl Kanados Raudonojo 
Kryžiaus, taipgi karts nuo kar
to savo lėšomis pagamina daug 
rankdarbių dėl sąjungininkų 
kareivių, paaukojo ir Lietuvos 
žmonių paramai $15.

Draugai P. Joneliūnas ir J. 
Chichinskas kolektyviai surin
ko, t. y. per juodu aukavo 
Tetreautville lietuviai: P. Jo
neliūnas — $5; J. Chichins
kas ir P. Jurgutis — po $2; 
E. Pakirsky — $1.25; V. 
Klemka, F. Šmitas, A. Lapins
kas, J. Mikulis, J. Šlekys, J. 
Stankevičius, A. Pocius, F. Du
bauskas ir K. Klemka — po 
$1; A. McCann — 50c; A. Ži
linskas — 25c.

Viso dd. Joneliūnas ir Chi
chinskas surinko $20.

Draugai E. Juškevičaite ir 
A. šerpytis, vėl kolektyviai su
rinko, t.y. per juodu aukavo: 
A. Džemeika ir J. Macevičius 
— po $5; J. Balčiūnas ir E. 
Vilkis — po $3; A. Kmie
liauskas, A. Venckus ir J. Na- 
ruševičienė —- po $2; O. Mi- 
kaliūnienė, M. Dzūkas ir M. 
C. Evanauskas —■ po $1.

Viso draugai Juškevičaite ir 
Šerpytis šiuo sykiu pridavė su
rinkę $25.

Drg. J. Petronis irgi dar vėl

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 — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
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.

TORONTO, CANADA
Iš Moterų Ratelio Narių 

Susirinkimo
Raudonojo Kryžiaus Lietu

vių Moterų Ratelio narės tu
rėjo savo susirinkimą liepos 3 
dieną. Iš raportų paaiškėjo, 
kad per praėjusį sezoną drau
gės atliko daug darbo.

Buvo surengtos dvi vakarie
nės ir vienas koncertas dėl lie
tuviu raudonarmiečiu ir vieti
nio Raudonojo Kryžiaus. Taip
gi pasiūta 56 blauzės dėl Rau
donojo Kryžiaus. Jas sukirpo 
draugas Pažėra, o pasiuvo 
draugės Sarapicnė, Ylicnė, By- 
rienė, Janauskienė, Antanavi
čienė, Paužienė, Skurdelienė, 
K a r p a v ičienė, Povilaiticnė, 
Bernatavičienė, Sasnauskienė, 
Jakavičienė, Rukienė ir Lauru- 
seviČienė.

Raudonasis Kryžius išreiškė 
laišku padėką už gražų pasiu
vimą. Jis pageidauja, kad mes 
paimtume daugiau darbo, ka
dangi dabar jo yra dar dau
giau, negu kad buvo pirmiau. 
Dauguma draugių pasisakė už 
tai, kad jeigu priklausome 
prie Raudonojo Kryžiaus, tai 
turime ir dirbti.

Susirinkime iškilo diskusijos 
dėl paleistų gandų, būk Rau
donasis Kryžius moterų paga
mintais daiktais naudojasi dėl 
savo pelno, bet buvo išsiaiškin
ta, kad ne tiesa.. Raudonasis 
Kryžius nėra kokia privatinė 
kompanija. Jis yra labdaringa 
organizacija. Visi veikėjai, iš
skyrus tuos pareigūnus, kurie 
visą laiką paaukoja, darbuoja
si veltui.

Draugas P. Gutauskas, Liau
dies balso administratorius, at
sikreipė į mūsų ratelį padėti 
sukelti pinigų dėl pasiuntimo 
dovanu lietuviams kariams Ka
nados armijoj, 
tiems užjūryje, 
buvo priimtas.

Antifašistinio
draugė Kevežienė atsišaukė 
dėl pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Susirinkimas nutarė pa
aukoti $50. Taipgi draugės pa
sisakė už siuvimą suknelių ir 
kitokių drapanų.

o ypač esan- 
Atsišaukimas

Komiteto narė

dratiniais šniūrais rišimo 
FORMANAS

Rišimas, kilpų darymas, planavimas ir ka
pojimas. Įsigyvenusiai laivų kompanijai. 

Gera alga ; pokarinė.
PAULSEN WEBBER

164 JOHN ST., N.Y.C. (176)

PENKIŲ VYRŲ
Dirbti Karinėje Pramonėje

ŠIFTŲ DARBAS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS MOKAMA

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

BAKER CASTOR OIL CO 
35 Avenue A 

BAYONNE, N. J.
(173)

SUPERINTENDENT
41 šeimų, 4 tropais lipimas. Brooklyne. 

Patenkinanti alga ir 4 kambarių apartmentas.
TRIANGLE 5-0831

(177)

VYRAI, NUOLAT
KAIPO PAGELBININKAI 

LABORATORIJOJE.
STIPRŪS, VEIKLŪS, AMŽIAUS 45 IKI 

48 TIKTAI
6 DIENOS, $41.60

ŠAUKITE MR. WHITE,
LEHIGH 4-2552.

(174)

VYRAI
SU MECHANIŠKAIS PALINKIMAIS

Mokytis komercijinio geso naudojamųjų dalių 
prijungimo darbo.

NUOLAT; PROGA PAKILIMAM.
GAS CONSUMERS ASSOCIATION, 

350—5TH AVE., N.Y.C.
(172)

Pas

AUTO SPECIALISTAI
MECHANIKAI

Savininką Populiarių Karų įstaigoje 
APMOKAMA VAKACIJOS

LIGOJE PAŠALPA 
PUIKIAUSIA ALGA 

POKARINIS UŽTIKRINIMAS

NORMAN MOTORS
1872 East Tremont Ave.

TAlinadge 9-4844 (174)

SUSTATYTOJAI
IR NELAVINTI DARBININKAI 

TAIPGI APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS-VIRŠLAIKIAI

McGLYNN, HAYS & CO., 
328 Belleville Turnpike, 

Arlington, N. J.

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

(173)

APVALYTOJAI
DIENĄ IR NAKTJ

NAKTIM 
MOTERYS VALYMUI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ

HEARN’S

VYRAI
ABELNAM

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS Į MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

VYRAI IR BERNIUKAI
ATLIKIMUI LENGVO FABRIKO DARBO 

NUOLAT SU GERA ALGA.

VALENTI HORN 
BUTTON WORKS

2-02 27TH AVE., L. I. CITY
(174)

CANVAS FOREMEN
Mašinų Operatoriai, Darbininkai prie stalų, 

Marškų Darbininkai. Gera alga. 
POKARINĖ PROGA
PAULSEN WEBBER 

164 JOHN ST., N.Y.C.
__________________________________________(173)

VYRAI
FOUNDRĖS DARBININKAI

MOULDERIAI, CORE DARYTO
JAI, VYNIOTOJAI, PAPRASTI 

DARBININKAI.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Prisilaikykite WMC Taisyklių

KENT FOUNDRY
CORPORATION

400 Hoover Ave., kampas Broad St. 
BLOOMFIELD, NEW JERSEY 

BLOOMFIELD 2-3838
(173)

MOTERYS IR MERGINOS
ATLIKIMUI LENGVO FABRIKO DARBO 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA.

VALENTI HORN
BUTTON WORKS

2-02 27TH AVE., L. I. CITY 
__________________________________________(174)

OPERATORĖS
PRIE SUKNELIŲ

Daliai Laiko
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

Linksmos Aplinkybes

CHIC FROCKS
1325 13TH STREET

NO. BERGEN, N. J.
(174)

MERGINOS, MOTERYS
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 

KREIPKITĖS Į MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

surinko, t.y., per jį aukavo: K. 
Kiela — $5; J. Petronis — 
$3; A. žarnauskas — $1.50; 
Vick Adomonis, V. Verbyla, P. 
Masandukas, J. Juškevičius, J. 
Aršauskas, John Braukilla, S. 
Tamošiūnas, Isidorius Janusas 
ir M. Čėpla — po $1; A. Ra
čiūnas — 25c.

Viso drg. Petronis šiuo sy
kiu surinkęs pridavė $18.75.

Pasidarbavusiems aukų pri
ėmimo ir aukavusiems, Komi
teto

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 338 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

ANGELO SAGOS 
(Coliseum Rest.) 

Brooklyn,

5304 - 
County 
promise

5301- llh N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE . ..
EB 248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
658. Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SOLOMON LEVINE 
(Levine's Kosher Del.)

658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

the

vardu, reiškiu gilią padė-

J. Lesevičius,
Montr. Demokratiniu
Liet. Kom. Sekretorius.

NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų
1 Po Kiekviena Valgiu?1

TAMSONO AI D IS O L tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tablctu- 
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.

NATURAL 
r

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligU 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.

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
45.42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

74—5TH AVE
(174)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
423 — 7 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

DENIS BROUGHTON
7th Ave., Broklyn, N. Y. K•123

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
5401 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
423—7th Ave., Brooklyn, N. Y. K
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

5401—7th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
948 Halsey 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

MARTIN ROHR 
St., Brooklyn, N. Y. K

ANTON BOUR
Ave., Brooklyn, N. Y. K

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

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at

NOTICE 
EB 1881 
to sell beer. : 
the Alcoholic 
462 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAMMOTH LUNCHEONETTE, INC. 
462 Clarkson Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE WOZNIK
127--9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
4908 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY
4908—3rd Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License. No. 
EB 1921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL J UNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control x Law at 
859 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

859—3rd
ANNA GIANGRANDE

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given ; that 'License b|cNOTICE is hereby given I that License bje 
EB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1654 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

BENNY KATZ
1654 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Vanderbilt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County. of Kings, to 
premises.

MARY
631 Vanderbilt Avė.,

be consumed on the

CUTRO
Brooklyn, N. Y.

948 Halsey

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9320 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JANE E. WILLIAMS
9320— Ave. L, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2814 W. 36th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

VYRAI! VYRAI!
VIRŠIAUSIOS ALGOS
CHEMICAL ENGINIERIAI, 

PATYRĘ
NUOLATINIAM PLATAUS 

MASTO PROCESUI
LYDYTOJAI, PATYRĘ 

ACETYLENE & ELEKTRA LYDYMUI 
NE METALINIAM TIRPINIMUI

Ir Kietam Suvirinimui
Garinių Vamzdžių Sutaikytojai ir 

Pagelbininkai
Plokščių Metalo Darbininkai

MAŠINISTAI 
DAILYDftS 
KREIPKITĖS

JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FOOT OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY.

(175)

MERGINOS—MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

55c I VALANDĄ PRADŽIAI 
Patyrimas Nereikalingas 

Viršlaikiai po 40 valandų 

STERLING BAG CO., 
11-19 Green Lane 

Brooklyn.
(Flushing Ave. gatvekaris iki Gold St.) 

(173)

MERGINOS IR MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$25—40 VALANDŲ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 

HIGH SCHOOL GRADUATES 
DIRBTI KAIPO 

Laboratorijos Pagelbininkės 
KREIPKITĖS 

JAMES E. CURRAN 
THE KELLEX CORP. 

FOOT OF DANFORTH AVE., JERSEY CITY. 
(175)

STALIORIAI
NUOLATINIS DARBAS; GERA ALGA 

Patyrusioms stalioriams.
MAYFLOWER SHOW CASE,

159 Mercer St., N.Y.C.
(172)

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

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.—12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

MERGINOS, VYNIOTOJOS 
Patyrusios prie kostiumams džiulerių ar tam 

panašioj dirbtuvėj.
5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA ALGA

SIG DAVVER & CO., 
307—5TH AVE.

_________________________________________ (173) 

MERGINOS—MOTERYS 
KOSMETIKŲ FABRIKUI 
NUOLATINIS DARBAS.6 DIENOS, $23.40 

ŠAUKITE MR. WHITE,
LEHIGH 4-2552.

 074)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO 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)

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)

APVALYTOJAI
NAKTIM DARBAS

$33.73 J SAVAITĘ
v6 P.M. IKI 2 A.M. 

Sekmadieniais Nedirbama.
KREIPKITĖS 6 P.M.

ROOM 503, 350—5TII AVE. 
_______________________________________ (174)

SALDAINIŲ DARYTOJAI
VIRŠIAUSIOS ALGOS 

PRISIDEDA PROCENTAI 
Maža, darbšti, švari dirbtuvė 

NUOLATINIAI DARBAI.
ANDERSON CANDY,

25 Lackawanna Place, 
Bloomfield, N. J.

(174)

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. cc>

SOBEL
Brooklyn, N. Y. K

HARRY 
36th St.,

____ is hereby given that License No. 
EB 543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1 
4002 Church

2814 W.

NOTICE

daniel McCarron 
Ave,, Brooklyn, N. Y. K

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage

NOTICE is 
EB 627 has 
to sell beer, ...

Alcoholic Beverage Control 
Bushwick Avenue. Borough of

GEORGE REINHARD 
Bushwick Ave., Brooklyn,

the 
1054

1054

Law at 
Broklyn,

N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 . Sn)ith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA KANE
478 Smith St., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 427 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
373 Palmetto Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY HOFFMAN
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB, 1946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

750 Court

MOKINIAI, ELEKTRAMS PAGELBININKAI. 
MAŠINISTAI, METALO ŠVEITĖJAI. PA- 
KUOTOJAI, ELEKTROS TRANSFORME- 
RIAI, STATĖJAI, MOKINIAI prie apdirbimo 
elektrinių produktų. Aukštai būtina pramonė 
laike karo ir • taikoje: prisilaikykite WMC 

taisyklių.
Hanovia Chein. & Mfg. Co.,

233 N.J.R.R. Ave.,' Newark, N. J.
(173)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

ALICE ROEDER 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MESSINEO
29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. K

MERGINOS—MOTERYS
Būtina pramonė ir karinis darbas. Sweateriu 
dirbtuvė. Dirbti ant visokių rūšių siuvamų 
mašinų ir kitokie darbai. Patyrimas pagei
daujama, tačiau mes išlavinsime nemokančius 
ir mokėsime jums laike mokinimosi. Jei in- 
teresuojatės nuolatiniu uždarbiu, kreipkitės.

Jei dirbate būtinus darbus, nesikreipkite.
JOHN KISS & SONS 

TEXTILE MILUS, 
68—69TH ST., GUTTENBERG, N. J.

 (176)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 I SAVAITĘ 

Sekmadieniais nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M. 
KREIPKITĖS ROOM 503, 
350—5TH AVE., 6 P.M.

.... _ . (174)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI IAIK0

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)
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FILMOS - TEATRAI
“Dragon Seed,” Puiki, Gili 

Filmą

Petras Cibulskis Dar 
Ligoninėje

Darbe apdeginimo paskomė
ję Petras Cibulskis jau išbuvo 
ligoninėj arti tris mėnesius. Ir 
dabar jis tų kančių dar neuž
baigęs, išdegintos gilios duo
bės kūne dar nespėjusios at
augti, ne visos žaizdos užgiju- 
sios.

Šiomis dienomis Cibulskiui 
buvo leista sėsti į ratelinę kė
dę. Tos dienos jis laukė, kaip 
didžiausios savo gyvenimo 
šventės. Jam atrodė, būk jis 
galėsiąs be kitų pagelbos jau 
nusiristi toliau nuo neišvengia
mai buvusios reikalingos, bet 
nesvietiškai įkyrėjusios vienos 
vietos — lovos. Tačiau atsisė
dimas kėdėn nedavė jam to 
laukto džiaugsmo. Pasirodė, 
kad ne visai sugiję, nesuaugę, 
nesustiprėję kojų muskulai 
dar negaii kėdės kontroliuoti. 
Kad jis dar ilgokai turės ilsė
ti lovoje. Nuo gegužės 2-ros iš
gulėjus, išleistuvės ir dabar 
dar negalimos.

Tą skaudžią, nieku neatly
ginamą nelaimę Petrui užnešė 
begėdis rūkorius, bandęs pasi
smaginti ten, kur uždrausta, 
padegęs smarkiai degančiomis 
medžiagomis persigėrusius Ci
bulskio darbinius drabužius. 
Tasai saumylys nuskriaudė ir 
visą demokratinį judėjimą. Ci
bulskis yra ilgametis demo
kratinio judėjimo narys, visuo
met bandęs pagal geriausią 
savo išgalę prisidėti darbu ar 
auka. Ir nelaimės metu jis bu
vo lietuvių darbininkų organi
zacijų Maspethe kuopų sekre
torius, kurias pareigas visuo
met rūpestingai ir laiku atlik
davo. Jį ištikus nelaimei, tie 
darbai likosi nedideliam būre
liui kitų draugių ir draugų, 
kurių ne vienas buvo ir yra 
pasinėrę Lietuvai pagelbos 
teikimo ir kituose visuomeniš
kuose darbuose.

Cibulskis randasi Swedish 
Hospital, Bedford Ave. ir 
Dean St., Brooklyne. Lanky
mo valandos po piet nuo 2 iki 
3 ir nuo 7 iki 8 vakare.

D.

Iš LID 1 Kuopos Susirinkimo ir iš Raporto 
Apie Dabartinę Padėtį Ispanijoje

Lankėsi Tolimi Svečiai
Liepos 22-rą laisviečius ir 

LDS Centra atlankė Domas 
Petrauskas iš Cleveland ir A. 
J. Smitas iš Philadelphijos, 
abu Laisvės skaitytojai ir žy
mūs darbuotojai lietuvių ir 
amerikinėse organizacijose sa
vo kolonijose ir apylinkėje.

Petrauskas sakėsi gavęs pir
mą atostogą per tris metus. Ta 
proga svečiavosi pas philadel- 
phiečius Smitus. Iš ten abu at
vyko atlankyti Petrausko arti
mus Tęsę ir Juozą Varnius, 
gyvenančius Kew Gardens, 
L. I.

Atėmė $27,000 Algų 
Pinigų

Prieš pat pietus pereitą 
penktadienį trys plėšikai atė
mė iš dviejų ginkluotų algane- 
šių $27,000 algų pinigų ir pa
bėgo mašina, vairuojama ket
virto jų suokalbininko. Maši
nos leidimo numeris buvo už
rištas.

Pinigai buvo ką tik paimti 
iš New' Yorko banko ir veža
mi išmokėjimui Stevedore 
Corp, laivakroviams Weehaw
ken prieplaukoj. Plėšimas įvy
kęs ant River Road, už apie 
100 yardų nuo policijos sto
ties, priešais stoties langus.

Elektriško motoro užkurtas 
lakerių išdirbimo šapoje gais
ras išvarė 25 darbininkus iš 
darbo, šapa, 59 Warren St., 
New Yorke, lakerius gamina 
karo industrijai. Laimei, gais
re niekas iš darbininkų nenu
kentėjo apdegimų. ''

Liepos 13-tą įvykęs Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1 kuopos 
susirinkimas buvo nedidelis. 
Kame priežastis, sunku pasa
kyti. Dalinai gal dėl to, kad 
vakaras buvo labai šiltas. O 
antra priežastim galėjo būti 
ta, kad mūsų draugai ir drau
gės išvakarėse dirbo prie “su- 
bėlinimo” į Lietuvą siunčiamų 
drapanų. Dirbo vieni iki po 
vienuoliktai, o kita grupės da
lis, prie užbaigiamojo darbo, 
dirbo iki pirmai valandai ket
virtadienio ryto. Todėl nariai 
buvo pavargę.

Iš kuopos valdybos raportų 
pasirodė, jog kuopos reikalai 
vedami tvarkiai.

L. Grikštas davė labai įdo
mų raportą iš CIO konferen
cijos.

D. M. šolomskas raportavo, 
kad nauja knyga “Lietuva Ug
nyje” jau išvežta pas apdari- 
nėtoją.

A. Mureika raportavo iš įvy
kusios Ispanijos pabėgėliams 
šelpti konferencijos. Delegatų 
nuo unijų ir įvairių organiza
cijų buvo 110, atstovavo 250,- 
000 įvairių pažiūrų ir rasių 
darbininkų ir šiaip piliečių.

Konferencijos vienu iš vy
riausių tikslų buvo suruošti 
paminėjimą 8 metų sukakties 
nuo fašisto Franco užpuolimo 
ant Ispanijos respublikos. Toji 
sukaktis yra liepos (July) 18- 
tą. Jos atžymėjimui suruošta 
piknikas liepos 23-čią, Har
mony Park, Staten Island. Jo 
pelnas skirta Ispanijos pabėgė
lių sušelpimui.
Įdomūs Faktai ir Priminimai 
apie Ispaniją ir Jos Pabėgėlius

Thomas Christensen, direk
torius National Maritime Uni
jos, CIO, raportavo konferen
cijai, jog daug mūsų jūrinin
kų prarado ir dar praranda 
savo brangią gyvybę Vidurže
mio Jūroj ir jos srityse dėl to, 
kad pasmaugusieji Ispanijos 
respubliką Ispanijos falangis- 
tai (fašistai) tarnauja nacių 
Ašies naudai. Jis pasižadėjo 
remti Ispanijos pabėgėlius ir 
jų naudai parengimus.

Charles Collins, delegatas 
nuo Negro Labor Victory Ko
miteto, taipgi Viešbučių ir 
Kliubų Darbininkų Unijos Lo- 
kalo 6-to atstovas pažymėjo, 
kad nemažai Amerikos negrų 
važiavo liuosnoriai kovoti už 
Ispanijos demokratiją. Jis pa
sižadėjo darbuotis už paramą 
pabėgėliams.

Kaip Dabar Eina Pabėgėlių 
Šelpimas

Miss Helen Bryan davė ra
portą apie reikalą šelpti pabė
gėlius ir jų prieglaudas. Kas 
mėnuo reikia šiaurių Afrikon 
pasiųsti $5,000. Ten esanti ko
misija aprūpina reikalingiau
sius pašalpos ant vietos ir pa
laiko ryšius su priešfašistiniu 
judėjimu Ispanijos viduje.

Mexico City, Meksikoj, 
randasi nemažas skaičius is
panų pabėgėlių, daugiausia 
moterų su mažais vaikučiais. 
Jiems yra reikalinga mokykla, 
jos užlaikymas. Yra nemažai 
sergančių. Jiems reikalinga 
medikalė pagelba. O ligoninė 
labai maža, yra tik 15 lovų. 
Mūsų, amerikiečių, pareiga, 
sakė ji, yra sukelti $75,000 
pabudavojimui tinkamos ligo
ninės su operacijų kambariu, 
laboratorija ir kitais pagerini
mais. Tas visas darbas yra pa
vestas daktarui Edward K. 
Barsky ir jis labai rimtai juo- 
mi rūpinasi.

Kalbėjo Buvęs Nuteistas 
Mirtin

Carlos Lopez Maeztu buvo 
fašistų nusmerktas nužudyti 
su kitais 56 kovotojais prieš 
fašizmą. Kilus viso pasaulio 
žmonių protestams, fašistai ne
bedrįso nužudyti. Maeztu iš

buvo 5 metus kalėjime. Demo
kratijų pergalės prieš fašizmą 
karo frontuose atidarė ir jam 
kalėjimo duris, jis tapo pa
lių osuotas. Šių metų gegužės 
13-tą su žmona atvažiavo į 
Ameriką.

Maeztu savo raporte konfe
rencijai pažymėjo, kad da
bartiniu laiku ir Ispanijos fa
šistai yra įpuolę desperacijom 
Jie žino, kad jau ne ilgas bus 
jų viešpatavimas Ispanijoj. 
Partizanai veikia visoje šaly
je. Dirbtuvėse, kuriose gamina 
Vokietijai karinius pabūklus, 
visur eina sabotažas. Trauki
niai nuverčiami nuo bėgių. 
Gelžkelių bėgiai išdraskomi 
sustabdymui pristatymo Vokie
tijai jau padarytų reikmenų. 
Net ir kalėjimų sargai pradėję 
švelnėti. Tas parodo, kad fa
šizmas pradeda atgyventi sa
vo kruviniausio gyvenimo die
nas.

Ispanijos Franco kalėjimuo
se dar vis randasi daugiau tri
jų milionų kalinių.
Suteikta Daug Pagelbos, Bet 

Daugiau Reikia
Finansiniame raporte pažy

mėta, kad nuo 1942 metų ko
vo 11 dienos iki balandžio 
1944 metų buvo gauta nuo 
įvairių parengimų ir aukomis 
$275,000. Pasiųsta šiaurių Af
rikon $73,000, Meksikon 
$105,000, Portugalijon $24,- 
000, Ispanijon $60,000, Šveica
rijon $12,000. Jungtinėse Vals
tijose išleista $6,000.

Tai nemaža suma pinigų, 
bet toli gražu negalima visus 
reikalingus šelpimo pabėgė
lius aprūpinti drapanom, mais
tu ir pastoge.;

Daugelis pabėgėlių jau yra 
įstoję į organizuotas armijas 
ir kovoja prieš fašizmą.

1 Kuopos Korespondentas.

Vyksta pas Bloznelius 
Atostogų

Brooklyniečiai Ignas Dau- 
žickas (Dugan) ir Juozas ša- 
polas išvyko pas Bloznelius 
(Catskill Mountains) atostogų. 
Jiedu išbus ten apie savaitę 
laiko.

Geriausio Ignui ir Juozui 
pasisekimo!

Raudonojo Kryžiaus 
Mums Prašymas

Užėjus vidurvasariui, žmo
nės nori liuosiau pagyventi. 
Tačiau karo frontuose nėra 
šventės nei poilsio valandų, 
žaizdos ir mirtys švenčių ir 
poilsio nepripažįsta. Tad ir 
kraujo reikia visada.

Bet Brooklyno-New Yorko 
Raudonasis Kryžius, jo įsteig
ti kraujo priėmimo centrai nu
siskundžia, kad kraujo ne ga
na gaunama. Kam galima, rei
kia registruotis ir atlikti pa- 
trijotinę prievolę. O galima 
kiekvienam sveikam žmogui 
tarp 18 ir 60 metų.

Kitas prašymas iš Raudono
jo Kryžiaus, tai kad skirda
masis diena ir laika kiekvienas 
pagalvotų ir pasirinktų pato
giausi, o pasirinkęs tikrai pri
būtų paskirtu laiku. Pagal 
skaičių registrantų kraujo pri
ėmimo centrai sudaro kraujo 
priėmimo specialistų — dak
tarų, slaugių, kraujo supilsty- 
tojų, suskirstytojų — štabą. 
Tų specialistų turi nedaug, jie 
labai užimti. Suėję jie nori at
likti darbš, laukia kraujo da
vėjų. Neatėjus keliems, jų 
brangus laikas susieikvoja vel
tui.

Reikia griežtai laikytis pa
skirto laiko, o jeigu labai rim
ta priežastis neleidžia tą die
ną nueiti, turime iš anksto 
pranešti.

“DRAGON SEED,” Metro- 
Goldwyn-Mayer filmą, rodoma 
Radio City Music Hall, New 
Yorke. Vyraujantieji aktoriai: 
Katharine Hepburn, Walter 
Huston, Alline MacMahon, 
Turhan Bey, Akim Tamiroff, 
Agnes Moorehead, Henry Tra
vers, Robert Bice, Jacqueline 
de Wit, Francis Rafferty, Ro
bert Lewis, J. Carrol Naish ir 
Hurd Hatfield. Veikalas ga
mintas remiantis rašytojos 
Pearl S. Buck veikalu.

Ši filmą bene bus pirmutinė, 
išėjusi iš Hollywoodo studijų, 
kuri realiai, humanistiškai 
vaizduoja Chinijos žmonių gy
venimą karo metu, jų sielvar
tus, jų nuotaikas, jų pasiryži
mą neleisti priešui (japonui) 
juos pavergti. “Dragon Seed” 
filmoje nerandame amerikie
čių, atėjusių jiems vadovauti ir 
juos mokinančių. Tai filmą, 
kurioje visi personažai, visi 
žmonės (aktoriai) vaizduoja 
chiniečius, tik chiniečius,

Filmai sukurti buvo pakvies
ta eilė žymiausių mūsų akto
rių, kurie sugabiai parodo Chi
nijos žmones, štai Walter Hus
ton — nugrimiruotas tikrai

chiniškai ir jis vaizduoja pasi
turintį Chinijos farmerį, Ling 
Tan, turintį tris sūnus ir vie
ną dukterį. Arba Katharine 
Hepburn, lošianti Jade, Ling 
Tano marčios rolę. Abu akto
riai, o su jais ir kiti įdeda 
visą savo sielą, gyventi gyve
na milijonų Chinijos žmonių 
gyvenimu.

Ir koks tas gyvenimas! Iš 
karto, kai japonai įsiveržė Chi- 
nijon, šitie farmeriai, šitie to
liau nuo sienos gyveną chinie- 
čiai dirba sau ramiai žemę, sė
ja, sodina ryžius ir nei manyti 
nemano, kad ant jų kas nors 
gali užpulti, jų gyvenimą su
drumsti. Nenori tuo tikėti nei 
biznieriai, pardavinėja Japoni
jos produktus, nei intelektua
lai.

Tik štai, nelauktai, netikėtai

jie mato japonų bombanešius, 
kurių vienas paleidžia bombą 
į jų farmą. Po kiek laiko jie 
mato ir japonų tankus, japo
nų kanuoles, japonų karius- 
plėšikus jų miestelyje. Tik tuo
met jie atsimena, kad chinie- 
čiai studentai, visai neseniai 
raginę juos organizuotis ir 
remti frontą, ne veltui kalbė
jo!

Na, ir nuo Čia prasideda chi- 
niečių farmerių kova prieš ja
ponus įsiveržėlius.

Bet rašyti, kas atsitinka to
liau, reikštų ne padėjimą tam, 
kuris eis “Dragon Seed” fil- 
mo.s žiūrėti, tik pakenkimą — 
sugadinimą intrigos. Todėl 
mano uždavinys: čia baigti ap
rašymą ir pasakyti kiekvie
nam, kuris nori gražiai vaka
rą praleisti ii- susipažinti su 
Chinijos žmonių problemomis; 
nueikite pamatyti “Dragon 
Seed.” Ndr.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ J STAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikuf 
■teičius bu naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRU BARBERIAI

Mergina Nusižudė
Marion Hans, prieš porą sa

vaičių buvus areštuota Coney 
įsi. už plaukiojimą ir vaikš
čiojimą ten Jie vos kostiume, 
Waldorf-Astoria viešbutyj ras
ta raičiojantis nuo išgertų nuo
dų. Nuvežta Bellevue ligoni
nėn ji tuojau mirė. Ten ją ir 
pažino, kadangi jinai buvo 
ten nuvežta po tos nuogos 
maudynės.

Viešbutyje ji buvus užsire
gistravus po kitu vardu. Sako
ma, kad jinai pastaruoju lai
ku sirgus nervų pakrikimo li
ga.

Joseph P. Jastzenski, 25 m., 
rastas negyvas prie 177th St. 
ir Riverside Park, New Yor
ke. Spėjama, kad jis nušoko 
ar buvo numestas nuo George 
Washington Tilto .

Ben Peters, 45 m., dirbda
mas prie bildingo nukrito nuo 
pastolio, prikabinto prie 4-to 
aukšto ir užsimušė. Nelaimė 
įvyko 1001 Ocean Ave., 
Brooklyne. Gyveno Bronxe.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1937 metų Chevrolet 

Coupe. Geri tire-ai ir visas karas la
bai gerose sąlygose. Kreipkitės: 
BU. 4-4992. Paul Petraitis, 365 W. 
Minister Road, Brooklyn, N. Y.

(171-172)
Parsiduoda valgomų daiktų krau

tuvė (grosernė); biznis išdirbtas 
gerai per 20 metų. Galima daryt 
geras gyvenimas. Yra alaus parda
vimo laisniai, netoli didelės dirbtu
vės. Priežastis pardavimo — savi
ninkas apsirgo. Adresas: P. Urman, 
640 E. 11th St., tarpe Avenues B 
ir C, New Yorke. (171-172)

REAL, ESTATE
Parsiduoda mūrinis namas, 10 

kambarių, su basementu, labai pui
kioj kaiminystėj. Yra dvi kuknės, 
du vanai, šaldytuvas, automatiškas, 
karštas vanduo, garas gesu daro
mas, kieto medžio grindys. Viskas 
naujai ^dekoruota. Basementą iš
nuomojame už $30. Galima matyt 
tiktai pagal sutartį. Kreipkitės: 
Mrs. A. P. Gross, 223B 108th Street, 
Rockaway Beach, N. Y, (171-176)

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

F. W. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

ZaarEca restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

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

J. GARŠVA
Grftbor ius-U ndertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

// '■ PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam 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

Tel. EVergreen 4-6864

S50.0C

OOU-Y

of

.resident

>4950
13750,

i*

' U950

f?... 1

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

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




